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СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Цивилизация как синоним материальной культуры безусловно обладает достаточно высоким уровнем
владения силами природы. Высокий уровень технического прогресса способствует достижению изобилия
материальных активов. Цивилизация – это мир материальный объект реформированный человеком, и
культура – это неотъемлемое достижение человека, оценка его духовного развития, его полной
зависимости от окружающего социального мира или его духовной независимости.
Ключевые слова: культура, цивилизация, материальное благосостояние, урбанизация, дегуманизации
мира, эстетические достижения, современная культура.
Постановка проблемы. Для культуры ХХ века в
отличие от XIX века, в котором культура мыслилась в
тех же синонимах, что и цивилизация, характерно
разведение этих понятий. При этом культура
продолжает оставаться символом всего позитивного, а
цивилизация получает нейтральную оценку, а порой и
прямой негативный смысл.
Цель статьи – проанализировать особенности
современного понимания культуры и цивилизации.
Изложение основного материала. Цивилизация, как
синоним материальной культуры, как достаточно
высокая
ступень
овладения
силами
природы,
безусловно, несет в себе мощный заряд технического
прогресса и способствует достижению изобилия
материальных благ. Вместе с тем техника, материальное
изобилие сами по себе еще не означают собственно
культурного, духовного расцвета, они не могут быть
оценены как безусловно нравственные или же как
безусловно
ненравственные:
они
нейтральны.
Культурная значимость технических завоеваний зависит
от того, в каком ценностном контексте они
используются, а это не только орошение ранее
неплодоносных земель, но и создание изощренных
орудий массовых убийств.
Понятие цивилизации чаще всего связывается с этим
ценностно-нейтральным развитием техники, которую
можно использовать в самых разнообразных целях, а
понятие культуры, наоборот, максимально сблизилась с
понятием духовного прогресса. Цивилизация – это
преобразованный
человеком
мир
материальных
объектов, а культура – это внутреннее достояние самого
человека, оценка его духовного развития, его
подавленности или свободы, его полной зависимости от
окружающего социального мира или его духовной
автономности.
К негативным качествам цивилизации обычно
относят ее тенденцию к стандартизации мышления,
ориентацию на абсолютную верность общепринятым
истинам,
свойственную
ей
низкую
оценку

независимости и оригинальности индивидуального
мышления, которые воспринимаются как «социальная
опасность». Если культура, с этой точки зрения,
формирует совершенную личность, то цивилизация
формирует
идеального
законопослушного
члена
общества, довольствующего предоставленными ему
благами. Цивилизация все чаше понимается как синоним
урбанизации, скученности, тирании машин, как
источник дегуманизации мира. В самом деле, как бы
глубоко ни проник человеческий ум в тайны мира,
духовный мир самого человека остается во многом
загадочным. Цивилизация и наука сами по себе не могут
обеспечить духовного прогресса, здесь необходима
культура как совокупность всего духовного образования
и воспитания включающие в себя весь спектр
интеллектуальных, нравственных и эстетических
достижений человечества.
Еще в 20-х годах Н. Бердяев писал: «Мы живем в
эпоху, аналогичную гибели античного мира... Все
привычные категории мысли и формы жизни самых
«передовых», «прогрессивных» и даже «Революционных» людей ХIХ и ХХ веков безнадежно устарели и
потеряли всякое значение для настоящего и особенно
для будущего... Индивидуализм, атомизация общества,
безудержная похоть жизни, неограниченный рост
народонаселения и неограниченный рост потребностей,
упадок веры, ослабление духовности – все это привело к
созданию индустриально-капиталистической системы,
которая изменила весь характер человеческой жизни,
весь стиль ее, оторвав жизнь человека от ритма
природы. Машины, техника, та власть, которою она с
собой приносит, та быстрота движения, которую она
порождает, создают химеры и фантазии, направляют
жизнь человека к фекалиям, которые производят
впечатление наиреальных реальностей. Повсюду
раскрывается дурная бесконечность, не знающая
завершениях.
Экологический
кризис,
кризис
антропологический, угроза третьей мировой войны,
Чернобыль, кризис нравственности и морали, рост
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всевозможных заболеваний, возрастание неравенства во
многих сферах жизни - все это и есть дурная и даже
гибельная бесконечность. Но как же иначе, говорят
оптимисты, как прокормить миллиарды людей,
удовлетворить их растущие потребности в жизни, как
создать комфорт и достойный уровень жизни, как
удовлетворить тягу человека к свободе, новизне,
творчеству и к успеху? И они ищут пути разрешения
этих
вопросов.
Сегодня
намечаются
два
противоположных пути решения. Первый – это надежда
разрешить кризисные явления культуры на путях
разума, науки, образования, за счет разумной
организации жизни, производства, сознательного
подхода ко всему, изменение ориентиров развития науки
и технологии. Другими словами первостепенное
значение должны иметь цели духовного и морального
совершенствования человека, а также улучшения его
материальных условий. Второй путь разрешения
кризисных явлений можно назвать «альтернативным»
или «эзотермическим». Его сторонники предсказывают
возвращение рода человеческого или к различным
модификациям религиозной культуры или к формам
жизни более «естественным» для человека и жизни - с
ограниченными здоровыми потребностями, ощущением
единства с природой и космосом, формам бытия
человека свободного от власти техники.
Эти два подхода существуют, но одновременно
набирают силу и кризисные явления. К несчастью,
замечает Ф. Майор, «мир во многих отношениях
продолжает двигаться в направлении, которое отнюдь не
ведет к исправлению нынешних недостатков. Более
того, общество пребывает в таком душевном состоянии,
что его не волнуют разоблачения и изобличения, какими
бы обоснованными и аргументированными они не
были» Но, с другой стороны, укрепляются и
расширяются движения отдельных групп и граждан,
движения «зеленых», реализующих альтернативные
формы жизни: например, практикующих восточный или
западный эзотермизм или частичный отказ от благ
нашей цивилизации .
Пессимисты практикуют утопические убеждения
оптимистов. Они уверены, что в мире правит не разум, а
скорее стихия, что рациональное и разумное, не
свойственно людям, что культура – это не разумное
построенное целое. а живой организм с неизвестной нам
жизнедеятельностью
и
движением.
Оптимисты,
естественно, возражают: человечество далеко ушло по
пути современной цивилизации, назад пути нет, разум,
рационализм,
все
атрибуты
современной
цивилизации - наша судьба, мы спасаемся в лоне этой
цивилизации или погибнем. Впрочем, они убеждены,
что человечество не погибнет, а напротив, справится со
всеми своими проблемами, как до сих пор оно
справлялось и достигнет нового могущества и на земле и
в космосе.
Современные мыслители занимают в отношении
техники ту или иную позицию, как правило, они
связывают с техникой (понимаемой достаточно широко)
кризис культуры и цивилизации. Однако лишь немногие
смогли объяснить влияние техники на современную
культуру. например‚ Хайдеггер основную проблему
видит в том, что современная техника поставила на
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службу человека и природу, и самого человека. О том же
говорит и Ясперс‚ утверждая, что человек становится
одним из видов сырья, подлежащего обработке, и не
может уже освободиться от власти созданной им
техники. В результате природа и человек деградируют,
поскольку становятся простыми функциональными
элементами и материалом бездушной машины—
поставляющего производства. Мемфорд видит причину
кризиса в другом: чрезвычайном усилении в культуре ,
значения «мегамашин» – это полностью организованная
и единая социальная система. в которой общество
функционирует подобно машине. а люди подобно ее
частям. Этот вид организации с его тотальной
координацией: с «постоянным увеличением порядка.
мощи, предсказуемости и всеобщего контроля» – достиг
почти чудесных технических результатов в ранних
мегамашинах вроде технологии и месопотамского
общества, а с помощью современной технологии найдет
свое
полнейшее
выражение
в
будущности
технологического общества. По мнению Фромма
понятие мегамашины помогает прояснить некоторые
недавние явления. Он полагает, что мегамашина широко
применялась в период сталинской индустриализации, а
затем
в
системе,
использованной
китайскими
коммунистами.
Итак, некоторые мыслители полагают, что технику
необходимо гуманизировать, сделать сообразной
природе и человеку, другие же уверены, что любая
попытка гуманизировать, современную систему, внедряя
в нее человеческие ценности, обречена на провал. Обе
стороны
выдвигают
достаточно
убедительные.
аргументы. Можно выделить еще одну точку зрения, она
прозвучала в выступлениях Ф. Раппа на международном
совещании в 1989 году. Суть ее в том, что за техникой
стоят механизмы культуры и ценности человека,
поэтому решить проблему техники можно нормальным
путем – совершенствуя общество, социальные
институты, демократические механизмы контроля,
оброзавание. Вероятно, изучение техники должно
помочь в разрешении кризиса современной культуры,
должно исходить из идеи ограничения или даже отказа
от традиционно понимаемого технического прогресса,
трансформации технического мира, концепции создания
принципиально новой техники, т.е. такой, с которой
может согласится человек и общество, которая
обеспечит безопасное развитие и существование. Наряду
с попытками идти в этом направлении, создавая
экологически чистые технологии, альтернативные
источники энергии, новую технологическую аналитику,
набирают темпы традиционные пути и способы
технического развития. Это особенно характерно для
менее развитых стран, что подводит человечество ко
второй волне экологического кризиса. Характерный
момент в развитии современной культуры - появление и
формирование наряду с традиционным ее образом,
нового. Традиционный образ мировой культуры связан
прежде всего с идеями исторической и органической
целостности, представлениями о традициях. Новый
образ культуры все более ассоциируется с идеями
космическими, экологическими, этическими идеями
единства человечества и его судьбы. Планетарные
категории выдвигаются на первый план так же, как и
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этические. Сегодня все больше людей приходят к
осознанию неблагополучия своей и современной жизни
и ищут выход из сложившегося положения. Движение
«зеленых», экологические движения, поиски новой
нравственности, движения за новую телесность
(натуропатическое питание, музыкальное движение,
йога, карате, разные формы медитации и т.д.) – все это
ростки новой альтернативной культуры. Следует
отметить формирование нового типа культурного
взаимодействия, включающего: отказ от упрощенных
рациональных схем решения культурных проблем. Все
большее значение приобретают способности к
пониманию чужой культуры и точек зрения,
критический анализ собственных действий, признание
чужой культурной самобытности и чужой истины,
умение включить их в свою позиции. и признание
правомерности существования многих истин, умение
строить диалогические отношения и идти на
компромисс. Новый тип социального действия все
больше нуждается в культурных составляющих и
должен подчиняться логике культурной коммуникации.
Культура, рассматриваемая с точки зрения
содержания, распадается на различные области сферы:
нравы и обычаи, язык и письменность, характер одежды,
поселений, работы, постановка воспитания, экономика,
характер армии, общественно-политическое устройство,
судопроизводство, наука, техника, искусство, религия,
все формы проявления духа данного народа. Уровень и
состояние культуры можно понять, только исходя из
развития истории культуры; в этом смысле говорят о
примитивной и высокой культуре, вырождение культуре
создает или бескультурье, или «рафинированную
культуру». Современная культура воплощается в
огромном множестве создаваемых материальных и
духовных явлений. Это и новые средства труда, и новые
продукты питания, и новые элементы материальной
инфраструктуры быта, производства, и новые научные
идеи,
идеологические
концепции,
религиозные
верования, нравственные идеалы и регуляторы,
произведения всех видов искусств и т.д.
Существует различные взгляды на соотношение
культур различных эпох и народов. По меткому
выражению М. Бахтина «культура всегда лежит на
границах» с другими культурами и эпохами.
Современный человек начинает понимать, что
культурная самобытность его народа неотделима от
культурной самобытности других народов, что все мы
подчиняемся законам культурной коммуникации.
Немецкий социолог Освальд Шпенглер рассматривал
современную
культуру
не
как
единую
общечеловеческую, а расколотую на восемь культур.
Эти культуры - египетская, индийская, вавилонская,
китайская,
греко-римская,
византийско-арабская,
культура майя, русско-сибирская. Каждая культура
подчинена жесткому процессу эволюции, фазы которой
– рождение и детство, молодость и зрелость, старость и
закат. На этой основе в каждой культуре выделялось два
главных этапа: этап восхождения культуры (собственно
культура), и этап ее нисхождения (цивилизации).
Первый етап – это органическое развитие общества во
всех сферах, второй – «механический» тип эволюции. На
втором этапе «окостеневают» творческие начала

культуры, происходит ее «омассовление», проникающее
во все сферы общественной жизни. Символы
«омассовления» – огромные города, глобализация форм
деятельности, господство принципа пространства.
Отсюда – мировые войны, стремление к мировому
господству государства – победителя.
Питирим
Сорокин
развивал
учение
об
«интегральной» социологии, охватывающей все аспекты
культуры. Он различал системы культурных феноменов
многих уровней. Самые высокие системы из них
«суперсистемы» базируются на мировоззрениях. В
разных периодах истории эти системы находятся на
разных стадиях развития. В тоже время наравне с
суперсистемами культуры существует пять основных
культурных систем более низкого уровня: язык, этика,
религия, искусство, наука. Когда в ходе истории
доминирующие
суперсистемы
социокультурных
феноменов исчерпывают
свои возможности и
заменяются
альтернативными
мировоззрениями,
переход этих систем сопровождается радикальной
трансформацией социальных институтов и нормативных
образцов. Разрушение интегративной культурной базы и
возникновение
нового
культурного
этноса
сопровождается кризисами, войнами, бедствиями.
Большинство исследователей сходятся во мнении, что
современная культура – это множество самобытных
культур, находящиеся в диалоге и взаимодействии друг
с другом, причем диалог и взаимодействие не только по
оси настоящего времени, но и по оси «прошлоебудущее».
Выводы. Культура – это не только множество
культур, это также мировая культура, единый
культурный поток от Шумеров до наших дней, от
Востока на Запад, От Запада на Восток. Сегодня
относительно культуры выкристаллизовались два
разных понимания, два взгляда, так сказать
«оптимистический» и «пессимистический». Оптимисты
утверждают что мировая культура на правильном пути,
что будущее за техникой, информацией, региональноорганизованной экономикой, что ценности западной
культуры (успех, власть, личная свобода, сила и т.д.)
являются истинными. Пессимисты, начиная от
Шпенглера, напротив уверены в обратном: современная
мировая культура, считают они, клониться к закату.
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ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЛЮДИНИ І БОГА В ХРИСТИЯНСТВІ
У статті аналізується проблема ставлення людини до Бога і Бога до людини у старозавітній традиції,
в гностицизмі, патристиці. Особлива увага приділяється християнській традиції, де кенозис Бога органічно
пов'язаний з кенозисом людини. Християнська релігія в цілому, православ’я зокрема, обґрунтували ідею
перетворення людини на основі її вільного вибору, обрання життєвого шляху як духовного.
Ключові слова: людина, Бог, кенозис, перетворення, страждання, плерома, кенома, Софія, духовність,
релігійний досвід, життя, смерть.
Актуальність теми дослідження. Сучасний світ
демонструє розгортання творчих потенцій людини, все
більше опредметнення різних напрямів її діяльності. Але
існує й інша проблема – це проблема буття людини в
світі, її творчості не як створення певної культурної
галузі, а як духовного творення, створення самої себе.
Філософська думка 20-30-х років ХХ століття постійно
зверталася до «закинутості» людини до світу, її
самотності, її невлаштованості. Таке усвідомлення
перебування людини в світі виникло не випадково, воно
пов’язано як зі спостереженнями щодо трансформацій
буття людини в культурі, так і з усвідомленням,
інтерпретаціями духовно-релігійного досвіду людини.
Слід
зазначити,
що
важливими
постають
взаємовідносини людини і Бога, онтологія кенозису Бога
знаходить своє продовження в «умаленні» буття
людини, що може мати філософсько-релігійну
інтерпретацію в якості ґрунту своєрідного розуміння
людини і філософської антропології.
Термін «кенозис» першопочатково, у патристиці
означав антиномічний взаємозв’язок свободи волі
людини з діями Святого Духу або Благодаті. У ХХ – на
початку ХХІ ст. ця ідея стала ґрунтовним поняттям для
такого наукового напряму як синергетика, яка досліджує
еволюцію та самоорганізацію систем відкритого типу з
нелінійними
зворотними
зв’язками.
Українська
дослідниця І. Васильєва у праці «Людина у релігійному
вимірі» зазначає: «Інтерпретації перехідних періодів у
суспільному русі як періодів хаотичних виявляються
поверхневими, вони не враховують наявність у
сучасності елементів майбутнього та їх спрямовуючого
впливу у перехідні періоди. Принаймні, поняття
«біфуркації»
неправомірно
використовувати
до
світового історичного процесу. Отже, синергетика не
може претендувати на роль вищої соціальної теорії, бути
сучасною
філософією
історії
або
соціальною
філософією» [4, c.260]. На нашу думку, такий підхід до
синергетики є не зовсім обґрунтованим. Перш за все,
перехідна доба як така й виступає як хаос, але не йдеться
про те, що вона не містить у собі елементів майбутнього.
У кожному історичному періоді міститься минуле –
сучасне – майбутнє. Це – діалектика історичного руху
людства. Сам термін «біфуркація» й означає нетривалі
вибухи, згущення енергії, що існують (якщо згадати
світову історію) впродовж існування людства [5].
«Синергетичний» напрям розроблявся такими відомими

дослідниками, як І. Пригожін, О. Тьюрінг, Е. Ласло,
С. Курдюмов та ін. По суті, можна говорити, про творче
перенесення релігійної ідеї у простір філософії. Зміст
поняття «синергія» як ісіхастські орієнтованої
філософської
антропології
(російський
вчений
С. Хоружий обґрунтовує цю ідею) співвідноситься зі
змістом ідеї «умалення» людини, оскільки також
визначається уявленнями про людину як особистості не
самодостатньої,
яка
взаємодіє
з
Особистістю
Абсолютною, тобто Богом.
Ступінь розробленості проблеми. Слід зазначити,
що проблема «кенозису» є філософською, за своєю
проблематикою і методологією дослідження, хоча, при її
розгляді, неможливо обійтися без богословських
положень. Філософський підхід здійснюється як
«рефлексія
над
рефлексією»,
герменевтична
інтерпретація змісту духовно-релігійного досвіду, що
висвітлюється в ідеї «кенозису» людини і претендує на
універсальний
характер.
Існує
й
різниця
у
філософському і теологічному підходах. Християнська
традиція визначається даними Одкровення про кенозис
Бога, а філософія «з усієї сукупності інтуїцій, що
народжуються з глибин віросвідомості» (В. Зеньковський), тобто йдеться про сукупність інтуїцій, що є
внутрішньо присутніми для духовно-релігійного досвіду
людини. Релігійність ж самої філософії визначається не
тільки насиченістю специфічним предметним змістом,
але й типом мислення, що має не абстрактний,
раціональний характер, а екзистенціальний.
У патристичній традиції тема кенозису Бога у її
ставленні до буття людини розроблялася Ігнатієм
Богоносцем, Климентом Римським, Іренеєм Ліонським,
Оригеною,
Аврелієм
Августином,
Кирилом
Олександрійським, а також, у зв’язку з проблемами
антропології й христології в працях отців церкви,
зокрема у Феодоріта Кірського, Максима Сповідника. У
православній думці зміст ідеї «умалення людини» як
проекції кенозису Бога принципово визначає творчість
Ніла Сорського («умное делание», «бессловесная
молитва» та ін.), Дмитра Ростовського і Тихона
Задонського. У ХХ столітті такий підхід постає
центральним для представника російської духовноакадемічної школи М. Тарєєва і філософськобогословської софіології С. Булгакова.
У західній думці існує такий напрям, як «кенотизм»
(В. Гесс, О. Гольцхойєр, Г. Томазіус), де тема специфіч-
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ної причетності людини до кенозису Бога розкривається
в різних формах. У ХХ столітті ця ідея розробляється й
представниками протестантської «теології смерті»
(Д. Бонгоффер та ін.). Окрім того, ця тема по-новому
актуалізується в перспективі дослідження внутрішнього
досвіду людини в працях Ж. Батая і Дж. Ваттімо, з
певною орієнтацією на збереження деяких особливостей
богословського підходу, перш за все, йдеться про
«негативну теологію». Категоріально-понятійний апарат,
що є принципово необхідним для визначення теми
кенозису Бога у ставленні до екзистенціальних умов та
проекцій людського існування, розробляли такі відомі
мислителі, як С. Булгаков, М. Гайдеггер, Е. Левінас,
Р. Отто, П. Тілліх та ін. Важливим є те, що представники
російської думки органічно поєднували філософську і
богословську рефлексію, користувалися «вірувальним
мисленням» (І. Кіреєвський), то західна традиція
претендувала або на теологічну систематизацію, або на
універсальність окремих філософських методів та
понять. Так, наприклад, Е. Левінас використовував по
відношенню
до
ідеї
«умалення»
людини
феноменологічний аналіз та поняття «інтенціональності».
Особливу увагу привертає розгляд цієї ідеї в
культурно-історичному і аксіологічному аспектах,
пов’язаних із нею екзистенціалів особистісної жертви,
замирення, спокути та ін. Такий підхід репрезентує саме
російська традиція філософування – М. Бердяєв, В. Ерн,
Л. Карсавін, В. Соловйов, Г. Федотов, Л. Шестов,
Г. Шпет та ін.
Метою статті є проблема людини в православній
антропології, її специфічні інтерпретації.
Виклад основного матеріалу. Ідея «умалення»
людини – це антропологічний «вибух» переходу від
«старозавітної» людини до «нової». Ця ідея, по суті, є
«продовженням» ідеї кенозису Бога (С. Булгаков).
Історії світових релігій відомі такі інтуїції, як
«сходження», «страждання» Божества – у релігіях стародавнього Єгипту і стародавньої Греції; Божественна
Особистість, що жертвує собою – у старозавітній
традиції; самообмеження Бога, «ніщо», «передвічний
Адам» – у філоіудаїзмі, кабалістиці; «плерома»,
«кенома», «Софія» – у пара – християнському гностицизмі.
Важливим є те, що розходження іудаїзму з
християнським світоглядом фіксується саме на прикладі
християнської ідеї кенозису. Певною «спокусою» (Кор.;
23) для іудаїзму постало кенотичне приниження Бога як
несумісне з Його трансцендентністю, з Його могутністю
і т.п. У релігійній свідомості залишилося невирішеним
узгодження принижуваних і божественно-трансцендентних якостей, хоча старозавітні пророцькі образи
особистості, яка страждає добровільно (Іс.; 53) і свідчать
про можливості такого узгодження. Також свідченням
цієї специфіки свідомості є іудейсько-кабалістичне
вчення про Ейн-Соф і самообмеження Бога («цімцумі»),
яке сформувалося в релігійно-медитативній практиці.
Окрім того, саме завдяки уявленням про «передвічну
людину» в Кабалі проводиться інтуїція щодо
присутності Бога в житті світу, до його розвитку і
відтворення в житті людини. При цьому така
приналежність не могла мислитися як дійсно кінетичне
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приниження і смирення Абсолютної Особистості у світі
та в людині. Це стає очевидним у пов’язаності з
головною метою практики кабаліста, що метафорично
передає як досвід споглядання Ніщо, так і досвід
загубленості у безмежній нескінченності. Такий досвід
загубленості або розчинення власного «я» не є тотожнім
християнському досвіду особистісного духовного
перетворення людини у смиренні, перебуванні у злагоді
зі світом.
Гностицизм
виявляє
вербально-категоріальне
наближення з ідеєю кенозису Бога та її продовженням в
житті людини як спробу синтези християнського
Одкровення з міфологічно-філософською спадщиною
Античності, в якому вперше використовуються у
філософському аспекті дві категорії «кенозис» і
«кенома». Необхідно наголосити, що саме гностики
прагнули вирішити проблему протистояння двох світів –
«кеноми» (порожнечі) і «плероми» (повноти та гармонії
Божественного, духовного буття) завдяки положенню
про явлення Христа в кеномі, який прагнув повернути до
повноти духовного буття обраних людей. У контексті
такої інтерпретації гностики активно використовували
новозавітні кенотичні образи «зраку раба» (Флп., 2;7).
Наприклад, гностик Валентин завдяки цим образам,
прагнув мислити обмежене (принижене) в досконалому,
що дозволило би йому подолати прірву між античною
філософською аксіомою Божественної досконалості й
християнським Одкровенням про Бога, який втілився.
Але ця – ідея «обмеження» не містила дійсного
олюднення Божественного початку: Христос залишався
передвічною та небесно-духовною істотою і був лише
«одягнений» у небесне тіло, а Його духовна складова
залишалася «закритою» для страждання. У відносинах
«кеноми» і «плероми» принципове значення мала
опосередковуюча ланка – Софія (Премудрість Божа), яка
визначала і трагедію свавілля, загубленості і смерті у
світі, і можливість творчого завершення «плероми».
Людина для того, щоб брати участь у кінцевому процесі
подолання загубленості й смерті повинна була завдяки
Софії впізнати у собі образ Небесної Людини-Христа,
але таке «впізнавання» цього образу мало характер
езотеричного знання тільки для обраних, які
визначалися за своєю «пневматичною» природою, а не
завдяки вільному вибору (як у християнстві). Питання
про Софію мало своє різноманітне відродження в
російській філософії кінця ХІХ – першої половини ХХ
століття (Вол. Соловйов, о. П. Флоренський, С. Булгаков
та ін.). Значущим є те, що поруч з очевидною
гностичною інтенцією у постановці питання про Софію
існує й теоретично стримана інтерпретація цього
питання в християнському богослов’ї, де тема Софії
ототожнюється з темою кенозису Христа Розіп’ятого
(1 Кор., 1; 21-24).
У патристиці досвід «умалення» людини – це
проекція кенозису Бога як вільного смирення в житті
Христа. Християнська антропологія розкриває поняття
«смирення» не як приниження гідності людини, не
життєвий песимізм, але як початок «обожнення»
людини, що надає їй онтологічну перспективу.
Головними підходами до ідеї кенозису Бога у
ставленні до буття людини є, по-перше, онтологічний і,
по-друге, моральнісно-психологічний. Перший підхід ми
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можемо побачити в працях С. Булгакова, В. Лосського
та ін. представників російської традиції філософування,
який ґрунтується ні на уявленні про моральнісне і
психологічне наслідування Христа, а на ідеї
«деїфікації», що має онтологічний вимір та дозволяє
говорити про філософські аспекти «присутності» Христа
в історії, культурі, про динаміку і перспективи
релігійного
досвіду
людини.
Другий
підхід
репрезентовано митрополитом Антонієм (Храповицьким) і М. Тареєвим. Ці мислителі обґрунтовували ідею
про необхідність наслідування моральнісному і
психологічному подвигу Христа, яка не зовсім
відповідає християнському віровченню та досвіду
патристики і не висвітлює перспективу повноти буття
людини і людства.
Що стосується головних категорій, що є
приналежними до ідеї особистісної жертви – «умалення»
людини, то йдеться про «буття-небуття» – «жертви» «особистісної жертви». У патристиці категорія
«небуття» представлена двома термінами: «ukon»
(«укон») й
«meon» («меон»), що характеризують
кенотичний зв'язок між Творцем і сотвореним, а також
заглиблення людини в меонічні стихії світу. У філософії
використовується, головним чином, категорія meon
(«меон»), що послабило онтологізм ідеї «умалення» і
сприяло формуванню детерміністських акцентів у
взаємовідносинах людини і бога. Той кенотичний зміст
жертви Бога Христа, що існував у патристиці, було
втрачено у філософії раціоналізму і завдяки цьому
елімінувалася проблема духовного змісту особистісної
жертви і буття особистості вже не розглядалося в
контексті онтологічного зв’язку з Богом, що й відкрило
шлях для ствердження самодостатності людини. Але
спроби відновити патристичну традицію щодо
розуміння особистісної жертви існували в православній
думці сер. ХІХ – ХХ ст. (І. Кіреєвський, В. Лосський,
Х. Яннарас та ін.).
Необхідно підкреслити, що ідея «умалення» людини
має свої прояви в таких культурно-архетипічних
формах, як смирення, співстраждання, жертва, спокута
та ін., які, завдяки своїй онтологічності, визначають
сприйняття земного життя як перспективу особистісного
порятунку. Такий підхід є характерним для слов’янських
культур. Так, у російській культурі зміст цих культурноархетипічних форм представлено в діяннях мучеників,
юродивих, святих, ченців та ін. Відомий російський
дослідник
у
сфері
філософської
антропології
М. Епштейн використовує концепт «кенозис людини» і,
на нашу думку, такий підхід є вірним. «Кенозис
людини» й передбачає початок її піднесення до Бога та
набуття повноти буття. М. Епштейн вводить цей
концепт для розуміння феномену деантропологізації.
Концепт «кенозис людини» генетично є приналежним
до певної сфери духовно-релігійного досвіду і водночас
він означає «творче зникнення» (М. Епштейн) людини в
сучасному просторі технологічно опредметненої
культури. Але з точки зору християнської думки сучасне
«зникнення людини» можна інтерпретувати не тільки як
досвід відносної невдачі щодо використання її творчих
потенцій, а скоріше як її кризовий духовноекзистенціальний стан. Дійсно, якщо виходити з
християнського розуміння духовності, тоді й сучасний

стан людини можна визначити як кризовий, тому що
духовність у християнстві – це онтологічний зв'язок
людини з Богом, вона не зводиться до моральності та
інтелекту. Такий підхід, на нашу думку, не заперечує й
культурно-світоглядні настанови гуманізму, визначає
межі особливого типу гуманізму, особливої творчості.
Йдеться про гуманізм і творчість православного типу,
гуманізм і творчість, що пов’язані з релігійною сферою.
Така творчість не ставиться негативно до зовнішнього
світу культури, до світу дійсності, але більшу увагу
зосереджує на внутрішньому творенні людиною самої
себе, у творчій відкритості кожної людини для сфери
трансцендентного, духовної реальності. Визначення
сутності кризових екзистенціальних характеристик
буття сучасної людини – це головна проблема для
розкриття змісту нашої доби, яка співвідноситься з
православною традицією, з її ідеєю «кенозису людини»,
що є свідченням певного життєвого парадоксу культури
з християнською домінантою. З точки зору типу
людини, який репрезентує ця культура, зовнішня
творчість не має принципового значення, а головним є
усвідомлення людиною самої себе, власної внутрішньої
духовності. Людина може називатися «людиною» тоді,
коли вона, у творчому процесі, усвідомлює необхідність
смирення, тобто бути в згоді з миром, як певного
фундаментального онтологічно-особистісного ставлення. В такий спосіб, проблема філософської антропології
в контексті християнства в цілому і православ’я зокрема,
виявляється проблемою повноти людського буття, для
досягнення якого людина повинна усвідомити власний
духовно-релігійний досвід, усвідомити власну не
самодостатність. В контексті сучасних економічних,
політичних, культурних подій в світі неможливо
обминути такий підхід до проблеми людини, який
реалізується в православній релігії. Його необхідно
вивести
на
рівень
філософсько-релігієзнавчого
осмислення, філософсько-релігієзнавчої інтерпретації,
що допоможе зрозуміти специфіку віруючих, допоможе
встановити зв'язок із порівняльною антропологією і
філософією релігії, а також розширить простір
розуміння природи людини. Багато мислителів різних
культур, різних напрямів критикували приналежність
людини до сфери матеріального і приниження її
духовних потенцій – представники російської релігійної
філософії
(М. Бердяєв,
С. Булгаков,
Л. Карсавін,
С. Франк та ін.); католицькі мислителі (Г. фон Бальтазар,
М. де Унамуно та ін.); представники протестантського
модернізму (Д. Бонгоффер та ін.).
Окрім
того,
у різноманітних
філософськоантропологічних, філософсько-соціальних, культурологічних, психологічних дослідженнях духовний досвід
сучасної людини, у багатьох випадках, характеризується
як досвід суто негативний: йдеться про «тихе
розчарування у всіх сферах думки і діяльності» (Ж.Ф. Ліотар); про «ослаблення» буття і мислення
(Дж. Ваттімо);
про
«розсіювання»
культури
і
соціальності (Ж. Бодрійяр).
У зв’язку з цим в науковій літературі активно
обговорюється феномен деантропологізації, «зникнення» або «вмирання» людини (П. Гуревич, О. Дугін,
М. Епштейн, Б. Юдін та ін.), феномен «антропологічної»
або «гуманітарної» катастрофи (Ф. Гіренок та ін.), що
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пов’язано з розмиванням кордонів природи людини та
втрати «людського, суто людського» в сучасній
культурі. Можна сказати, що людина у сьогоденні не
сприймається як певна знакова сутність, вмирає як
антропологічна даність. Антонімічність ідеї «умалення»
людини в тому, що, з одного боку вона онтологічно
пов’язана з кенозисом Бога, а з іншого боку, «умалення»
людини передбачає її свободу вибору. Окрім того, ідея
онтологічного зв’язку між кенозисом Бога і
«умаленням» людини вимагала й особливого типу
мислення, особливих теоретико-рефлексивних форм –
аналогій, які у російській релігійній думці мали свої
специфікації у вигляді персоналістичної традиції
(І. Кіреєвський); моральнісно-психологічній і творчій
традиції (М. Тарєєв, митрополит Антоній (Храповицький)) і діалектичній (Вол. Соловйов, С. Булгаков,
Л. Карсавін). Загальним змістом для них є актуалізація
взаємовідносин між смислами кенозису Бога і смислами
«умалення» людини. Але, слід підкреслити, що ці
аналогії були неспроможності в повній мірі розкрити
питання щодо співвідношення свободи людського буття
й онтології кенозису Бога. Це, з одного боку, привело до
певної застиглості філософського осмислення ідеї
онтологічного зв’язку між кенозисом Бога і «умалення»
людини, а з іншого боку – залишило відкритим обрії для
подальших досліджень цієї проблеми.
Висновки. У сучасній думці слід виділити дві
головні відповіді на екзистенціальну ситуацію відчаю.
Перша відповідь формується на початку – в середині ХХ
століття такими відомими мислителями, як М. де
Унамуно, П. Тілліх та ін., які трансформують онтологічну ідею «умалення» людини в заклики та гасла щодо
витримки перед відчаєм і порожнечею людського буття.
Друга відповідь, яка з’являється в середині – кінці ХХ
ст.
обґрунтовується
Ж. Батаєм,
Ж. Бодрійяром,
Ж.Дельозом та ін., які пропонують людині погодитися з
ситуацією відчаю («відчаю від сили» С. Кіркегор). В
такий спосіб, людині не слід актуалізувати такі духовні
виміри її буття, як любов, смирення, співстраждання і
т.п. Але, на жаль, обидві відповіді не змогли вирішити
проблему трагедії людського життя, яке втратило
повноту свого духовного буття, свої «екзистенціали».
Деонтологізація ідеї «умалення» людини в сучасній
культурі породжує таку специфіку буття людини, яка
характеризується різноманітними проекціями «само-
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стояння» (М. Гайдеггер), тобто самодостатності,
автопрезентації, самореалізації; перенесенням повноти
буття до соціальної гри; абсолютизацією і профанацією
тілесності людини; технологізацією таких екзистенціалів, як «життя» і «смерть»; запереченням релігійної
віри як пізнавальної здатності людини і т.д. Така
специфікація людського буття неминуче містить у собі
екзистенціали відчаю, тривоги, самотності, песимізму.
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the election of the spiritual life path.
Keywords: man, God’s kenosis, transformation, suffering, Pleroma, Kenoma, Sofia, spirituality, religious experience, life,
death
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РЕЦЕПЦІЯ АНТИЧНОГО СПАДКУ У ТВОРІ КАСІЯНА САКОВИЧА
«ВІРШІ НА ЖАЛІСНИЙ ПОГРЕБ ШЛЯХЕТНОГО ЛИЦАРЯ ПЕТРА
КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО»
Дана стаття ставиться за мету розгляд рецепції античного спадку у ренесансному творі К. Саковича
«Вірші…».
Автор хоче доповнити розуміння переходу релігійного сприйняття світу до філософського, від
Середньовіччя до Відродження (на відміну від середньовічної культури, яка тяжіла до божественного, – це
світська культура і водночас світогляд, який визнавав пріоритетними земні уподобання людини). Також у
цій стаття ми хочемо показати, як античні мотиви використовувалися у даному творі.
Ключові слова: античність, ренесанс, життя, смерть, безсмертя, слава, служіння суспільству,
патріотизм.
Постановка проблеми. У добу Ренесансу людина
починає усвідомлювати себе як особистість. Також ця
риса є характерною для українського Ренесансу.
Філософські ідеї в цей період виражалися здебільшого в
формі полемічних творів, навчальних курсах, віршах.
Багато сучасних українських філософів зацікавилися
українською філософією доби Ренесансу. Достатньо
згадати праці М.С. Возняка, В.С. Горського, Г.Ю. Грабовича,
П.М. Кралюк,
В.М. Нічик,
І.В. Огородник,
Я.М. Стратій та ін. У їхніх працях всебічно
розглядаються особливості філософської думки України
цього
періоду.
Значна
увага
приділяється
антропологічній, онтологічній, суспільно-політичній
проблематиці у творах ренесансних мислителів. Глибоке
філософське осмислення творчості діячів української
доби Ренесансу, почалося в другу половина ХХ – поч.
ХХІ ст. що свідчить про збільшення вагомості в сучасній
українській духовній культурі та її збагаченню і
розвитку завдяки зверненням до початків.
Мета роботи – розгляд рецепції античного спадку у
ренесансному творі К. Саковича «Вірші…».
Виклад
основного
матеріалу.
На
шляху
ствердження національної духовності, розвитку сучасної
української філософії велике значення має використання
культурного
й історичного
досвіду релігійнофілософської та просвітницької діяльності українських
мислителів XVI-XVII ст., які переносили загальні
цінності європейської ренесансної духовної та освітньої
традиції на вітчизняний ґрунт.
У філософському та культурному сенсі поняття
«ренесанс» слід розуміти як своєрідне, відмінне від
середньовічного ставлення до античного спадку,
зокрема перегляд уявлень про людину, її сутність, місце
у Всесвіті, запозичення ідей стосовно зазначених
поглядів, які панували в епоху Античності. Причиною
ренесансних проявів у вітчизняній філософській думці
стала криза середньовічної ідеології та мислення.
Істотну
характеристику
Ренесансу
становить
відродження античного мислення та науки. Безумовно,
цією характеристикою явища, поширені в епоху
Ренесансу не вичерпуються. На відміну від
середньовічної культури, яка тяжіла до божественного, –

це світська культура і водночас світогляд, який визнавав
пріоритетними земні уподобання людини.
Використання основних світоглядних ідей античності
в історико-філософському аспекті призвело до
поступового вкорінення того унікального феномена
культури та філософської думки, який створювався у
Стародавній Греції починаючи з VI ст. до н. е., а потім
до VI ст. до н. е. в Стародавньому Римі аж до закриття у
529 р. імператором Юстініаном останньої платонівської
академії. Тривалий час в Україні спостерігалося
негативне ставлення до філософської думки, котра
розглядалася як «латинська мудрість». Це спостерігаємо
в богословських полемічних творах, серед яких
виділяються анонімний трактат «Пересторога», праці
Івана Вишенського, і навіть у «Треносі, або Плачі
Єдиної Святої Всесвітньої Апостольської Східної
Церкви» Мелетія Смотрицького. У зазначених авторів
простежується негативне ставлення до використання
філософії під час розв’язання теологічних проблем, хоча
нерідко зміст їхніх праць суперечив цій традиції. Саме
К. Сакович був одним із тих, хто намагався змінити
подібне ставлення [10, c.90].
Наприкінці першої половини ХVII ст. в Україні
розпочинається панування латини. Це проявлялося у
поширенні перекладів латинських церковних гімнів, які
вживалися як у польській, так і українській церковних
традиціях (колядки, гімни на різні свята), а також у
світському житті гімни про смерть та вічність, що
співалися під час обряду похорону [9].
К. Сакович навчаючись у Замойській академії
почерпнув ренесансні ідеї [6, с.125], а також став
прихильником античності. Можна стверджувати, що
творчість митця найбільш масштабно акумулювала різні
шляхи рецепції античних традицій. З ім’ям К. Саковича
пов’язаний новий етап у засвоєнні античної культури в
українській філософській думці. Античність для
письменника й філософа була визначальним фактором у
його становленні. Він добре знав латину, вивчав античну
літературу й філософію. Вагомою роль у сповідуванні
гуманістичних ідей, рецепції античного спадку у
філософуванні К. Саковича відіграла його висока
освіченість. Впродовж усього життя він здобував знання
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і ділився з ними зі своїми учнями. Надбання класичної
літератури та філософії стали невід’ємною часткою
національної освітянської культури. З кінця XVI ст. в
основу навчальних курсів братських шкіл, зокрема
Київської, та інших навчальних закладів було покладено
«Поетику» Арістотеля, «Риторику» Цицерона, трактати
й поезію античних авторів (Сократ, Платон, Арістотель,
Епіку, Вергілій, Горацій Овідій та ін.). Київська братська
школа стала для К. Саковича важливим етапом
засвоєння античних традицій. Будучи спраглим знань,
К. Сакович ґрунтовно досліджував спадок античних
мислителів, ділився власними ідеями про користь
запозичення античних ідей для сучасної філософської
думки з учнями та однодумцями.
К. Сакович слідом за іншими учасниками братського
руху
Кирилом
Транквіліоном-Ставровецьким
та
Мелетієм Смотрицьким продовжував роботу над
термінологією, виробленою тогочасною філософією,
ширше, ніж попередники, використовував античну
філософію, твори західноєвропейських мислителів доби
Відродження, вбачаючи в цьому засіб для зближення
вітчизняної духовної культури із західною, піднесення її
філософського рівня. Це знайшло свій відбиток у працях
К. Саковича «Арістотелеві проблеми...» і «Трактат про
душу». Полемістичні твори К. Саковича носили
філософсько-природознавчий характер. Виклад мислителя, на відміну від Транквіліона-Ставровецького і
Смотрицького був більш спеціалізований, теоретичний,
професійний, насичений, філософський. Однак найбільш
чітко рецепція античних мотивів прослідковується у
«Вірші…» К. Саковича, які мають як велику
літературну, так й історичну цінність.
Зазначимо, що серед віршованих творів першої
половини XVII ст. виділяється ряд таких, які були
написані з нагоди смерті тієї чи іншої видатної особи. У
кожному з них має місце модифікація канонічних
жанрових ознак, яка пов’язується найчастіше з
авторською свідомістю [8, с.704]. Одним з них був твір
К. Саковича «Вірші на жалісний погреб шляхетного
лицаря Петра Конашевича-Сагайдачного», який автор
написав з нагоди смерті Петра КонашевичаСагайдачного.
Панегірик був високо оцінений як сучасниками
автора, так і нащадками. Михайло Грушевський назвав
твір К. Саковича «коротким і виразистим панегіриком
козацьким заслугам для Речі Посполитої і осторогою від
... різних проектів на скасування козацтва» [3, с.178], а
Г. Грабович – «розвиненою евлоґією, яка жанрово
поєднується з панегіриком і, що, може, важливіше, з
повчальним exemplum i memento mori» [2, с.285]. На
думку І. Ісіченка, панегірик-некролог К. Саковича, є
першим свідченням інтегрування козацької субкультури
до культурного контексту «сарматського бароко». Твір
відкриває
історію
становлення
«козацького
бароко» [4, с.3].
В. Шевчук вважає, що «Вірші…» К. Саковича
побудовано значною мірою на ренесансній поетиці, про
що свідчить «геральдичний вірш на початку
твору» [12, с.279]. Г. Грабович розглядає панегірик в
контексті естетики ренесансу. На думку науковця,
«Вірші…» по праву можна вважати «класичним»
прикладом
дидактичної
ренесансної
поезії
та

17

дидактичної думки в Україні» [1, с.262]. Про належність
«Віршів…» до ренесансного стилю говорять такі ознаки:
розлоге введення у дискурс панегірика античних імен,
зокрема, давньогрецького та римського філософів
Діогена та Сенеки, спартанського (Леонід), грецького
(Кодрус),
перського
(Ксеркс)
царів,
римських
імператорів – Юстініана І та Северуса, християнського
богослова Василія Великого, славних героїв античної
міфології – Курціуша, Нестора та інших. Д. Чижевський
розглядає «Вірші…» К. Саковича лише у межах
барокової естетики [11, с. 282,339,380]. В. Шевчук також
притримується думки, що досліджуваний панегірик за
стилем близький до раннього бароко. Звідси можемо
констатувати вдале поєднання у творі К. Саковича
античних, ренесансних та барокових рис, подібний
синтез засвідчує, що на початку XVII ст. українська
літературна традиція і філософська думка перебувала на
певному етапі естетичного переходу від одного
мистецького та філософського напряму до іншого.
У «Віршах…» Саковича можна виділити декілька
смислових блоків. Першими автор створює вірші, в яких
прославляється гетьман Конашевич-Сагайдачний. Також
описуються деякі діяння, які зробили його відомим –
морські експедиції, війну в Московії, Хотинську битву
тощо. Далі зустрічаємо великий блок віршів,
присвячених темі смерті. Основними ідеями даного
блоку є постулат: жодна людина не може уникнути
смерті, смерть невблаганна; вона робить усіх рівними,
не має значення, жила людина в бідності чи в багатстві.
Багато в чому роздуми про смерть у панегірику
нагадують такі ж роздуми, що наводяться у промовах на
похоронах, які подаються К. Саковичем у його
філософському творі «Арістотелівські проблеми...». Далі
йдуть рядки, в яких детальніше описуються політична
діяльність та громадянська позиція КонашевичаСагайдачного – його походження, освіта, участь у
битвах. Останні вірші є своєрідним заповітом гетьмана.
Спочатку П. Сагайдачний звертається до своєї дружини,
потім – до бойових товаришів та близьких йому людей.
У цих зверненнях ключовою є думка, що не варто
тужити за земним життям, а потрібно задуматися про
життя
вічне.
Завершуються
«Вірші...»
епілогом-зверненням до живих.
Подібного роду твори, які були написані на погреб
видатних політичних та суспільно-громадських діячів, а
основною метою яких було увіковічнення пам’яті про
цих осіб, набули широкої популярності в тогочасній
Західній та Центральній Європі, зокрема в Польщі
(«Mnemosyne sławy prac y trudow… Piotra Mohiły» 1633
р., «Kalimon Iosephus. Sol post occasum oriens ad
spectandum oration propositus cum rhetoricum horisontem
in collegio suo Kiovien[si] feria II paschal anno 1641,
illustrisimus princeps Petrus Mohila archiepiscopus
Kioviensis clarissima sui presentia illuminaret» 1641р.,
«Kalimon Joseph. Żal ponowiony po pogrzebie… Piotra
Mohiły» 1647р. та ін.). Панегірики-некрологи не були
новацією й для України. Однак «Вірші...» К. Саковича
все ж відрізнялися від творів подібного типу, які
з’явилися в українській літературі. Панегірик Саковича в
першу чергу відрізнявся змістовно. «Вірші…»
відзначалися тягою мислителя до філософування. Це був
викладений у поетичній формі своєрідний філософський
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трактат. Разом з тим книга відзначалася вираженою
історичністю. В ній автор виклав певні реальні факти,
описав знакові для України історичні події, давав їм
оцінку. По-друге, «Вірші…» були не просто поетичним
твором, який характеризувався високими художніми
якостями, а твором з суттєвими драматичними
елементами. Двадцять спудеїв Київської братської
школи, які читали «Вірші…» на урочинах з нагоди
поховання Конашевича-Сагайдачного, були своєрідними
акторами, кожен з яких виконував певну визначену йому
«роль». Окремі з них навіть декламували вірші не «від
себе», а від імені реальних персонажів – КонашевичаСагайдачного, його дружини тощо. Тобто декламація
«Віршів…» К. Саковича перетворювалась у свого роду
виставу. Саме вказані особливості робили панегірик
унікальним твором у тогочасній українській літературі.
Дослідниця Б. Криса зауважує, що К. Саковичу
вдалося впровадити постать гетьмана КонашевичаСагайдачного в «простір широких політичних планів і
звершень»
[7, с.27],
водночас
відзначаючи
міфологізацію цього простору, де «виникає певна
тотожність небесного й земного» [7, с.27-28]. Автор
панегірика майстерно використовує багатий історичний
матеріал, що цілком відповідав лицарському ідеалові
закоріненого в минувшину українського народу й
вірного покликанню ревного християнина та відважного
воїна, захисника Речі Посполитої.
У хвалебному вірші К. Саковича на честь гетьмана
П. Сагайдачного помітний вплив античної традиції. Це
проявляється як у поетиці твору, так і в запозиченні у
ренесансу образів античної міфології та історії,
органічному поєднанні античних та християнських
мотивів. Панегірик Б. Криса розглядає як «вищу санкцію
античного ідеалу» [8, с.714] з його ідейною заданістю та
розвиненістю художньої ренесансної мови.
У «Віршах…» К. Саковича, як в його трактаті
«Пересторога», спостерігаємо позитивне трактування
античної філософії. У них автор неодноразово апелює до
філософів Стародавньої Греції та Риму. Особливо багато
уваги мислитель акцентує на поглядах Сенеки. К.
Сакович не лише посилається на цього античного
філософа, а й часто використовує його думки без
зазначення на посилання, зокрема міркування Сенеки
стосовно смерті. Для тогочасної української культури,
котра, в силу певних обставин, відзначалася
консерватизмом та ізоляціонізмом щодо західних
впливів, така позиція видавалася, за словами Г.
Грабовича, «новим словом» [1, c.256].
Для аналогії зі стародавньою історією К. Сакович
часто вживає порівняння. Опис вдачі Петра
Сагайдачного
увиразнюються
за
допомогою
використання порівнянь з якостями афінського царя
Кодра, Олександра Македонського та інших. За звитягу
та безстрашність гетьмана Сакович порівнює його з
героєм Троянської війни напівбогом Ахіллесом, який
був наділений надлюдськими можливостями. Можна
стверджувати, що використання автором подібних
порівнянь Сагайдачного та козаків зі стародавніми
героями, які були взірцем сміливості, має на меті
утвердити в свідомості читачів ідею про належність
запорожців до «лицарського», тобто аристократичного
стану:

«Бо єсли выхваляєт Кгреціа Нестора,
Ахіллеса, Аякса, а Троя Гектора,
Атенчикове славять кроля Периклеса
И славного оного зъ ним Темистоклеса,
Рим зась зъ смЂлости свого хвалить Курциуша
И зъ щасливых потычок славить Помпеюша,
Теды теж и Россія Петра Са[га]йдачного
Подасть людєм, въ памятку вЂку потомного,
Абы єго послугы крвавыи всЂ знали
И предъ народы годне єго вспоминали…» [5].
Для змалювання лицарських чеснот козацтва у
панегірику використано також епітети передусім:
«Гетман Петр Конашевич ... справ рицерских дільностю
всюди слил», «силне войско єго королевскои милости».
Поєднання епітетів покликане зробити оповідь ще більш
емоційною: козак «способний й прудкій до бою»; «о,
цний гетьмане»; «вож славний, неприятелюм ойчизни
страшний». В тексті ми зустрічаємо низку епітетів
запозичених з фольклорних джерел: «великий жаль»,
«живий человік», «добре здоров’я», «напої коштовниї»,
«хліб білий», «хвороба смертна».У «Віршах…» К.
Сакович виявив свій поетичний талант.
У «Вірші…» автора знаходимо поєднання світських
мотивів та релігійних образів, тяжіння до контрастів і
гіпербол,
складних
метафор,
алегоризму
та
метафоричності, запозичення античних мотивів. Автор
прагне якнайкраще оспівати героя, вразити уяву читача,
вдаючись до пишних барвистих форм. У майбутньому
саме в моделі козацького бароко, за словами Ю.
Ісіченка, неспокійний світ Великого Лугу вироблятиме
державотворчу модель Гетьманщини [4]. У полемічному
творі спостерігаємо схему двох основних протистоянь:
соціального (козацтво – шляхта) та цивілізаційного
(латинський Захід – православний Схід) [4, c.3].
К. Сакович обрав риторичну форму панегірика, а
тому звертається до античних мислителів, державних
діячів, ораторів, поетів. Згадуються давньоримський
філософ Сенека, давньогрецькі поет Гомер та оратор
Демосфен:
«Милость въ сердцу палаєт, якъ мовить Сенека,
Ведлуг времени праве каждого чловека...
… Кто бы хтЂл достатечне справы описати
Петра Конашевича и на свЂт подати
МусЂл бы у кгрецкого поеты Гомера
Зычить розуму, альбо тыж у Димостена,
Которыи валечных своих кгреков дЂи
Выписали достатне, яко по лінЂи.
Леч нам трудно зъ оными въ розумЂ зровнати,
Кгдысмы таких въ науках праць не хтЂли мати…»[5].
Заслуговує на увагу поєднання в аналізованому творі
народнопісенних метафор з античними образами та
мотивами. Розповідь про бій, в якому запорожці
винищують турецьке військо містить наступний вислів:
«…Але бог, въ которого моцы єсть звитязство,
Додал моци нашему войску на поганство,
Же, хоть шестькроть не ровно, предъся утЂкали
Турци предъ нашими, кгды на них натирали,
СнЂданя им посполу зъ обЂдом даючи,
А на вечеру на честь до Плютона шлючи…» [5].
Протистояння козацького та османського військ
закінчується переміщенням загиблих у загробний світ –
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до Плутона, володаря підземного царства. Це
порівняння є дуже символічним, автор цими словами
хоче показати певну схожість із славними героями
античних часів. Також К. Сакович вважає, що описати
вичерпно славу гетьмана і козацтва, слід вчитися у
давньогрецьких поета Гомера та політичного оратора
Демосфена, які в своїх поетичних творах і риторичних
промовах неодноразово возвеличували патріотизм і
героїзм співвітчизників.
Таким чином, висловлюючи сум із приводу смерті П.
Сагайдачного, К. Сакович спирався на античну естетику
та продовжив панегіричні традиції своїх попередників у
вітчизняній літературі, прагнув зосередити увагу читачів
на достойних вчинках покійного, заслугах гетьмана
перед вітчизною; роздумував про сенс земного життя,
зазначав, що людське буття швидкоплинне й час
невблаганний для всіх смертних.
Висновки. Отже, потреби розвитку української
філософської думки, запити конфесійної і національної
боротьби спонукали К. Саковича до усвідомлення
необхідності оволодіння не лише філософськими
напрацюваннями мислителів Античності, а й усією
світовою наукою і культурою, передусім до вивчення,
переосмислення,
засвоєння
здобутків
західноєвропейських філософів та вчених. Уже перші
поступи у цьому напрямі дали змогу суттєво підняти
рівень філософської культури, розширити коло її
проблем. Подібні спроби були не завжди вдалими,
оскільки те, що вивчалося К. Саковичем, не
перетиналося з українською культурною традицією і
через це не сприймалося і не засвоювалося у
вітчизняному культурному просторі. Проте досвід спроб
та помилок допоміг філософу надихнути наступні
покоління асимілювати латинську і греко-слов’янську
культурні традиції, вироблені в сучасну добу, тобто
поєднати два основні тогочасні типи європейської
культури: східної і західної. Діяльність мислителя у
напрямі такого взаємопроникнення стала важливим
етапом у розвитку нового світогляду.
У
праці
К. Саковича
простежується
його
наслідування філософсько-естетичних поглядів Платона,
Сократа, Арістотеля, Демокріта, Епікура, Сенеки хоча не
залишається не поміченою певна своєрідність. Більш
детальне вивчення впливу поглядів цих діячів потребує
детальнішого вивчення у окремій статті Антична
спадщина відіграла вагому роль у процесі розробки
філософом гуманістичної проблематики, а саме сенсу
людського буття, самопізнання, ідеалу людської
особистості, що становили не лише стрижень ідейнотематичної структури решти творів автора, а й суттєві
моменти їх поетичної специфіки. К. Сакович,
дотримуючись античної в своїй основі ідеї самопізнання,
ідеалу самодостатньої особистості, утверджує на ґрунті
української культури сутнісні елементи еллінської
практичної філософії, протиставляючи їх ціннісним
постулатам сучасного йому світського суспільства.
Можна стверджувати, що у К. Сакович визначив для
себе Античність та Ренесанс культурними пріоритетами,
що ми могли спостерігати на прикладі його твору
«Вірші…», які наповнюють і збагачують його, а разом з
тим і українську культуру.
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THE RECEPTION ANCIENT HERITAGE IN WORKS KASIAN SAKOVICH «POEMS ON THE NOBLE
KNIGHT RUEFUL BURY PETER KONASHEVICH-SAGAIDACHNOGO»
This article aims at pursuing examination reception in the Renaissance ancient heritage of K. Sakovich «Verses ...».
The author should supplement the understanding of religious conversion to philosophical perception of the world, from the
Middle Ages to the Renaissance (unlike medieval culture that tended to divine, it is a secular culture and at the same time
worldview that recognize priority preferences earthly man). In this article we also want to show that ancient motifs used in this
work.
Key words: ancient, renaissance, life, death, immortality, glory, public service, patriotis.
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ТЕОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД САМОПІЗНАННЯ ЛЮДИНИ В
ХРИСТИЯНСЬКІЙ АНТРОПОЛОГІЇ АВРЕЛІЯ АВГУСТИНА
У статті проаналізовано і розкрито теоцентричний підхід самопізнання людини в християнській
антропології Аврелія Августина, показано, що пізнання Бога фактично є результатом пізнання людиною
самої себе. Звернувшись до своєї душі, повернувшись до її глибин, людина щоб пізнати саму себе, повинна
відмовитись від ілюзорних уявлень і прислухатись до голосу Бога. Згідно Аврелія Августина, оскільки Бог є
ближчий до людини, ніж людина сама до себе, то знати себе людина буде настільки, наскільки їй про це
об’явить Бог.
Ключові слова: людина, теоцентризм, свідомість, самосвідомість, самопізнання, душа, розум, віра,
антропологія
Постановка проблеми. Протягом всієї історії
людства чимало людей прагнули знайти свій шлях до
Бога, проте, втягнуті у повсякденну центробіжну
діяльність, так і не досягали своєї мети. У творах
Аврелія Августина показано, що лише теоцентричний
підхід самопізнання може дати змогу людині очистити
свою свідомість, позбавившись негативних якостей
характеру, та стати єдиним цілим із Творцем і тим
самим виконати свою головну життєву задачу.
Мета роботи – всесторонньо проаналізувати і
розкрити теоцентричний підхід самопізнання людини в
християнській антропології Аврелія Августина, як шлях
сходження людини до Бога.
Виклад основного матеріалу. Переважна більшість
людей
прагне
бути
щасливими,
спокійними,
задоволеними життям, проте мало кому вдається
досягнути гармонії та рівноваги. Августин першим
описав неспокій як основний стан людини, як її долю.
Справжні люди мають вдосконалюватися, підніматися
над собою, виходити за межі буденності, тягнутися до
Бога. Лише в Бозі ми знаходимо «спокій» (quies), тобто
свободу від пристрастей та бажань. І поки ми не
побачимо Творця, серця наші не будуть мати спокою
(inquietum est cor nostrum). Античні стоїки ідеалізували
неупередженість і «спокій» (tranquillitas). Однак
Августин не вважає спокій можливим або гідним
ідеалом, зокрема, якщо говорити про земне життя
людини. Тут, на Землі, ми завжди будемо відчувати
неспокій – і це цілком закономірно. Боятися і бажати,
сумувати і радіти правильно лише тоді, коли ці душевні
хвилювання стосуються правильних речей [1, c.672].
Неспокій свідчить про те, що ми не вдома, що наше
перебування в цьому світі лише тимчасове, що ми
прямуємо далі [2, с.7].
Найбільш
схильною
і
підготованою
до
самосвідомості, на думку Мартіна Бубера, є людина, що
відчуває себе самотньою, тобто та, яка по складу чи
характеру, під впливом долі або внаслідок як того, так й
іншого залишилася наодинці з собою і своїми
проблемами, якій вдалося в цій спустошуваній самоті
зустрітися з самою собою, у власному «Я» побачити
людину, а за власними проблемами – загальнолюдську

проблематику. Ті періоди історії духу, в яких
антропологічна думка і досі бачить невичерпне джерело
досвіду, були часом, коли людиною володіло відчуття
гострої самотності; тоді і знайшлися серед людей
одинаки, чия думка дала найбільш зрілі плоди. У
крижаній атмосфері самотності людина із усією
неминучістю перетворюється на питання для самої себе,
а так як питання це безжалісно оголює і втягує в гру
саме сокровенне, то людина набуває і досвід
самопізнання.
Першим, хто більш, ніж через сім століть після
Арістотеля поставив головне антропологічне питання
по-іншому, в першій особі, був Августин. Самотність, з
якої він ставив це питання, стане зрозумілою, якщо ми
пригадаємо, що кулястий єдиний світ Арістотеля
загинув. Він загинув тому, що розколота людська душа
визнала істинним лише поділений у собі світ. Колишню
систему сфер змінив образ антагоністичних сил –
незалежних і взаємноворожих царств Світла і Темряви.
Ми знайдемо їх у всіх системах гносиса – широко
поширеного і багатопланового духовного руху, який
захопив розгублених спадкоємців великих культур
Стародавнього
Сходу
і
античності,
заперечив
божественне і знецінив творіння. У маніхействі –
найбільш послідовній із усіх цих систем – з’являється і
подвійна земля. Людина тут аж ніяк не річ серед речей,
немає у неї й міцного положення у Всесвіті. Складена з
душі і тіла, вона належить обом царствам, будучи
одночасно і полем битви, і її трофеєм. У кожній людині
виявляється занепала першолюдина, і проблема буття
вирішується в ній згідно з її життям. Августин вийшов з
маніхейської школи. Бездомний і самотній в цьому світі,
він таким і залишився навіть після того, як знайшов
порятунок у християнстві, яке вчило, що спокутування
вже здійснилося [3, c.165-166].
У власному зверненні до Бога Августин повторює зі
своїми смисловим відтінком і інтонацією, питання: «Що
є та людина, що Ти пам’ятаєш її?». Він шукає знання у
Того, Хто може дати це знання. «Що ж це за глибінь –
людина! Ти, Господи, знаєш навіть кількість її волосся, і
жодна з волосин не втрачена для Тебе; але все-таки
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легше порахувати волосся, ніж почування людини та
хвилювання її серця» [4, с.60].
Августин має на увазі не тільки самого себе. У
власній персоні він має на увазі ту людину, яку сам
назвав великою таємницею. Самопізнання, на думку
Августина, повинно починатися із здивування перед
самим собою. Людина Августина захоплюється всім, в
тому числі і людиною. Але остання виглядає в ній лише
частинкою всесвіту, яка гідна визнання. Почуття
здивування у Августина народжено зовсім іншою
причиною. Людина не тільки частина всесвіту і річ серед
речей. Вона являє собою унікальну, неповторну,
самобутню особистість.
Чи можна відшукати дещо подібне у попередній
філософії? Мабуть, ні, бо це і є відкриття Августина.
Наприклад, стоїчна і християнська концепції людини не
завжди були ворожі одна до другої. В історії ідей вони
часто взаємодіяли, впливаючи на власні доктринальні
установки. Однак один пункт в стоїчній доктрині був
зовсім недопустимим для християнської антропології.
Стоїки бачили головну позитивну якість людини в її
абсолютній незалежності. У християнському вченні це
оцінювалося як вада і помилка. Але стоїки не бачили у
людині таїнство... [5, с.171].
В середньовічній західній філософії античний
космоцентризм поступився християнському теоцентризму. Це був радикальний зсув у суспільній свідомості,
який
супроводжувався
суттєвою
«переоцінкою
цінностей». Якщо раніше людина розглядалася як
частина космосу, то тепер вона оцінювалася і через
основоположення релігії з ідеєю особистого абсолютного Бога, який сповіщає про себе через одкровення.
Звідси цілком зрозумілий перегляд традиційних
переконань на сутність і призначення людини,
переосмислення античної традиції.
Вся людська суб’єктивність, на думку П.С. Гуревича,
має вплив на антропологічне філософування, тому
народжуються не тільки нові концепції, але попередні
погляди спростовуються з усією пристрастю, яка
відображає людське існування.
У певній мірі концепцію Августина можна
розглядати у руслі спокійного історико-філософського
потоку. Августин стоїть на межі двох епох. Він жив у ІV
– V ст. н.е. і виховувався у традиціях грецької філософії,
зокрема, неоплатонізму, який наклав відбиток на всю
його філософію. З іншого боку, Августин, на думку
В. Віндельбанда, є істинним вчителем середніх віків. В
його
філософії
відображені
не
тільки
ідеї
християнського і неоплатонічного мислення, погляди
Оригена і Плотіна, він також є засновником
середньовічної
філософії
і
християнської
догматики [6, с.222].
Аврелій Августин є класичним представником
теоцентричного підходу у самопізнанні людини. Завдяки
Августину в антропологічну філософію входить
величезний, невичерпний, різнохарактерний людський
досвід. Це величезне відкриття, бо нічого подібного не
було у попередній філософії. Августин істинний віртуоз
самоспоглядання і самоаналізу. Можливість фокусувати
увагу на найтонших проявах людського духу, на
важковловимих, інколи швидкоплинних відчуттях,
здатність аналізувати душевні стани і виявляти самі

глибокі основи чуттів і спонукань – ось що складає
особливість антропологічної концепції Августина. Він
намагається знайти достовірність людського досвіду
через сумнів, який сприймається як реальність свідомої
істоти.
«Сповідь» Августина дає можливість прослідкувати
за кожним кроком його шляху від грецької філософії до
християнського одкровення. Середньовічний мудрець
вважав, що вся дохристиянська філософія зазнала однієї
помилки і була заражена однієї і тією ж єрессю: вона
підносила владу розуму як вищу силу людини.
Твердження ж Августина стосовно того, що перший
крок на шляху пізнання Бога є прийняття на віру
Одкровення, може здатися парадоксальним: тим самим
пропонується прийняти без доказів те, що нам треба
доказати. Але тут немає протиріччя. Про це свідчить
досвід самого Августина, який витратив довгі роки на
безрезультатні пошуки істини засобами розуму.
Розум, на думку Августина, є однією з найбільш
сумнівних і невизначених речей у світі. Людині не дано
знати, доки вона не просвітлена особливим
божественним Одкровенням. Розум не може вказати нам
шлях до ясності, істини і мудрості, бо суть його темна, а
походження таємниче. Цю таємницю можна осягнути
тільки християнським Одкровенням. Віра не є чимось
екстраординарним і чужим людській свідомості.
Навпаки, це один з типів знання, який відрізняється від
знання у прямому смислі слова лише джерелом
(авторитетне свідчення), а не об’єктом.
Розум у Августина має не просту і єдину, а скоріше
двояку і складну природу. Людина була створена по
образу Бога, і в своєму первинному стані – в тому, в
якому вона вийшла з божественних рук, вона була рівна
своєму прототипу. Але все це було нею втрачено після
гріхопадіння Адама. А сама по собі, наодинці з собою і
своїми власними можливостями, вона не здатна знайти
шлях назад, перебудувати себе своїми силами і
повернутися до своєї первинної чистої сутності. Якщо
би подібне повернення і було можливим, то лише
надприродним шляхом – за допомогою божественної
благодаті. Така нова антропологія, як вона розуміється
Августином і стверджується у всіх великих системах
середньовічної філософії.
Одна із основних тем Августина-сходження
просвітленої особистості до Бога. Мислителю вдається
глибоко проникнути в душевне життя людини. Для
нього різні сфери психічної діяльності – це не
обумовлені сфери, а нероздільно поєднані одна з одною
сторони одного і того ж самого акту. В інтерпретації
душі він значно більш продуктивний, ніж Арістотель і
неоплатоністи. Душа розуміється ним як живе ціле
особистості, для якої самою достовірною істиною є
власна реальність. Ідея Бога у Августина безпосередньо
походить із достовірності індивідуального самопізнання.
Людина володіє не тільки розумом, але і
безпосередньою інтуїцією. Мова йде не тільки про
логічні закони, але і про норми добра і прекрасного.
Будь-яке пізнання за допомогою розуму, як вважає
Августин, це не що інше, як осягнення Бога. Тут є,
зрозуміло, певні межі, бо безплотна і незмінна сутність
Бога набагато перевершує усі форми відношень і
поєднань людського розуму.
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В інтелектуальному пізнанні Бога душа проходить
п’ять щаблів. Перший з них віра. Вона не самомета, а
«блаженне бачення» Бога, яке досягається тільки у
вічному житті. Філософія сама по собі не забезпечує
мудрості, яка надає людині блаженства. Істини розуму,
якими вона володіє, не мають відношення до спасіння
душі, отже – і до мудрості. В сферу компетенції розуму
входить усвідомлення духовного смислу Священного
Письма, відповідь на питання про причину зла у світі,
доказ буття Бога...
Другий щабель пізнання Бога пов’язаний з
раціональною очевидністю, тобто з набуттям деякої
позитивної достовірності, яка дозволяє подолати
скептицизм. На думку Августина, дивно називати
мудрецем того, хто не володіє навіть знанням про власне
існування.
Третій щабель - осягнення душі і тіла. Отже,
позбувшись душі або тіла, людина припиняє бути нею.
Під впливом Платона Августин називає субстанцією
навіть і душу. Яким же чином дві субстанції – душа і
тіло - поєднуються в третій, тобто в людині? Чи
пов’язані душа і тіло як два коня в одній упряжці або ж
являють собою кентавричне утворення? На питання про
те, як поєднується духовна субстанція з тілесною в
людині, Августин не дає певної відповіді, вважаючи це
таємницею, яка недосяжна для людського розуму.
Слідом за усвідомленням себе і свого життя душа на
своєму шляху до Бога підіймається на новий, четвертий
щабель,
який
відповідає
чуттєвому пізнанню.
Аналізуючи механізм чуттєвого сприйняття, Августин
передусім суворо розмежовує відчуття, яке належить до
порядку свідомості, і об’єкти відчуття, які відносяться
до тілесного світу.
П’ятий щабель пізнання Бога – рівень раціонального
пізнання. Так само як аналіз чуттєвого сприйняття
зробив очевидним існування душі і чистого мислення,
так і аналіз людського розуму зобов’язаний зробити
незаперечним існування Бога [5, с.176-177].
Висновки. Пізнати Бога, то пізнати себе. Людина
настільки буде знати себе, наскільки їй це дозволить Бог.
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Аврелій Августин вважав, що Бог є ближчий до людини,
ніж людина сама до себе. Яке-небудь хоч би найменше
пізнання Бога є результатом пізнання самого себе. Отже,
щоб пізнати саму себе, людина повинна відмовитись від
ілюзорних уявлень і прислухатись до голосу Бога.
Звернись знову до своєї душі, повернись у самі її
глибини – такий рецепт Августина. Іншого шляху до
Бога, згідно Августина, немає.
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THEOCENTRIC APPROACH HUMAN SELF IN CHRISTIAN

ANTHROPOLOGY AURELIUS AUGUSTINE
The article analyzed and solved teotsentrychnyy approach human self in Christian anthropology Aurelius Augustine shows
that knowledge of God is actually the result of man's knowledge of itself. Referring to his soul returned to its depths, a man to
know himself, must give up the illusory ideas and listen to the voice of God. According Aurelius Augustine, since God is closer
to man than the man himself to himself, the man himself will know the extent of it is make known God.
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СУЧАСНОГО ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
У представленому дослідженні розглянуті особливості організації сучасного виховного процесу з позицій
філософії освіти. Наголошено, що сучасний освітній простір оновленої України вимагає децентралізації та
термінового переосмислення традиційних підходів до виховної роботи. Спираючись на антропологічний та
екзистенційний підходи в філософії виокремлені основні методологічні підстави виховання. Зосереджено
особливу увагу на патріотичному та громадянському вихованні в складних умовах сьогодення.
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Постановка проблеми. У сьогоднішній час
буремних подій і шалених змін ми, нарешті, повинні
чітко усвідомити необхідність постійного удосконалення та прискорення усіх процесів. Ця ситуація досить
влучно описана у книзі Льюїса Керролла «Аліса в країні
чудес»: «Доводиться бігти з усіх ніг, щоб тільки
залишитися на тому ж місці, а щоб потрапити в інше
місце потрібно бігти вдвічі швидше» [1]. Необхідно
наголосити,- для того, щоб не залишитися на місці, не
бути викинутими на узбіччя освітнього простору, ми
повинні постійно розробляти і впроваджувати
інноваційні технології у педагогічну практику.
Сучасний освітній простір оновленої України
вимагає децентралізації, відходу від тотальної уніфікації
та стандартизації педагогічного процесу. Нова
конфігурація освіти повинна створити якомога
сприятливіші умови для постійного пошуку нового в
теорії та практиці педагогіки. Зрозуміло, що цей процес
не може бути стихійним, – він потребує якісного
управління, до якого усі ми так прагнемо. Впровадження
інноваційних технологій у освітній простір є складною
багатогранною роботою цілого колективу. Особливо
важко цей процес відбувається, насамперед, в царині
виховання. Але сучасні умови та нова конфігурація
світорозуміння вимагають термінового переосмислення
традиційних підходів до виховної роботи з дітьми та
підлітками.
Мета статті – проаналізувати особливості організації
виховної роботи у сучасних умовах з позицій філософії
освіти.
Виклад основного матеріалу. Наразі освітній
простір знаходиться в стадії біфуркації, у тенета якої він
потрапив в наслідок інформаційно-технологічного
прориву, до якого, як виявилося, ми були зовсім не
готові. Ці обставини обумовили багатопланові
міждисциплінарні дослідження у царині філософії,
педагогіки,
психології
тощо
щодо
утвореної
антропологічної асиметрії розвитку культури та
цивілізації (В.Д. Ісаєв, Т.В. Лугуценко, І.О. Кузьміченко,
О.П. Гужва, Д.Є. Муза тощо).
На сьогодні ми маємо лише засвідчити та
констатувати те, що ці зміни повністю змінюють образ
життя сучасної людини. Нове суспільство вимагає і
нової освіти, яка мала б можливість відповідати цим
потребам та новим можливостям. Тому модернізація
освіти, яка сприяла б підвищенню рівня підготовки

майбутніх фахівців та відповідала потребам часу, є
пріоритетним завданням. Але, як завжди, виникає
риторичне
питання:
чи
можливо
ефективно
впроваджувати нові методи навчання через стару
освітню систему? Т.А. Арташкіна у статті «Особливості
функціонування
каналу
освіти
у
культурі
інформаційного суспільства» [2] ставить слушне
питання: що саме підлягає заміні або трансформації –
елементи цієї системи чи її структура? Враховуючи усі
обставини нашої нової реальності, ми розуміємо, що
обійтися трансформаційними змінами певних елементів,
звісно, буде недостатньо. Тому у нашому дослідженні
ми хотіли звернути увагу, насамперед, на деякі
особливості зміни цієї системи.
Так вищезгаданий автор наголошує, що особливістю
сучасної методології дослідження є уведення нових
понятійних утворень, одним з яких є поняття
«соціальний куматоїд». До наукового обігу поняття
соціальний куматоїд увів філософ, гносеолог та
методолог М.О. Розов. Він зазначив, що аналіз любих
соціальних явищ супроводжує унікальна особливість:
можливість постійного самооновлення, яка нагадує
звичайну хвилю. Рухаючись на поверхні озера, річки
моря хвиля захоплює у сферу своєї діяльності усе нові і
нові краплини води, які, до речі, не рухаються разом із
хвилею від початку і до кінця, а лише описавши певну
траєкторію, залишаються на місці. Саме цю особливість
М.О. Розов [3] запропонував назвати куматоїдами (від
грецького kuma – хвиля).
Куматоїд – це, насамперед, виробничий акт, що
повторюється та здійснюється при нових умовах. Так
виходить, що куматоїд забезпечує зміну елементів,
зберігаючи саму систему. Як зазначає Т.А. Арташкіна:
«У цьому випадку відмінність поняття «куматоїд» від
поняття «структура» буде виражатися характером
введення поняття програми, тобто операціональним
підходом, в той же час як «структура» являється
організаційною характеристикою» [2]. Ми розуміємо,
що любий куматоїд можливо розглядати як певне
влаштування пам’яті. Так, наприклад, будинок може
бути куматоїдом, якщо ми поступово витягуємо
цеглинки, вікна, двері, але їх розмір, форму,
місцезнаходження будемо фіксувати (пам’ятати).
Так сталося, що багато вищих навчальних закладів
Луганщини, Донеччини були змушені переміститися на
інші території й після евакуації відновлювати свою
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освітню і наукову діяльність. У цьому розумінні ці внз є
куматоїдами, які не тільки відродили необхідні
«цеглинки», з відповідними формами, розміром та
положенням, здійснивши свою траєкторію (під впливом
хвилі), але й враховуючи новий, сучасний досвід,
виявилися здатними впроваджувати новітні технології,
насамперед, і у виховній роботі, на якій ми більш
детально і зупинимося.
Як зазначав відомий науковець, педагог і дослідник
X.Й. Лійметс, процес виховання – це управління
процесом особистісного розвитку учня шляхом
створення сприятливих умов. Таким чином, головне
завдання навчального закладу, педагогів полягає у
створенні цих сприятливих умов! Але якими саме ці
умови повинні бути у сучасних умовах розвитку
українського суспільства?
Прагнення сучасної освіти спрямовані на пошук
ефективної структури, системи виховної роботи та її
постійної реорганізації. Цей пошук зорієнтований у
майбутнє, яке є «специфічним» синтезом минулого і
теперішнього досвіду. Дуже часто нові ідеї, підходи,
концепції народжуються та представляються у вигляді
декількох пазлів, з яких повинна утворитися нова
картина. Але як за деякими фрагментами передбачити
кінцевий результат? Як своєчасно внести корегування та
виправити ситуацію? У даному ракурсі ми маємо
звернутися до нелінійного мислення, яке стає актуальним у контексті розвитку сучасних інформаційнокомунікаційних технологій та впровадженню їх у
навчальний процес.
Ще у 1981 році Роджер Уолкотт Сперрі, професор
психобіології разом з Девідом Хьюбелом й Торстеном
Візелом отримали Нобелівську премію за дослідження з
фізіології та медицини за різні функціональні
властивості правої та лівої півкулі мозку. Вищезазначені
автори дійшли до висновку, що у лівій півкулі
відбуваються процеси, що забезпечують лінійне
поступове мислення, натомість у правій кулі – нелінійне,
цілісне мислення. Різні способи мислення мають свій
інструментарій: так лінійному притаманне планування,
розрахунок натомість нелінійному – інтуїція (більш
детально про це сказано у статті «Лабіринти
нелінійності» [4]).
Виникає цілком логічне питання: у чому
проявляється нелінійність мислення у виховній роботі?
Уся проблема полягає у одвічній взаємодії частини та
цілого. Так, щоб зрозуміти виховну роботу в цілому,
необхідно зрозуміти кожну частину (напрям) окремо, а
для того, щоб повністю зрозуміти окрему частину –
треба уявляти усю роботу в цілому. Чим не порочне
коло?! У контексті метафізичної проблеми «частини» та
«цілого» виховну роботу можливо представити з позиції
немерестичного розуміння цілого, бо ціле в даному
випадку не зводиться до суми її частин. Що, звісна річ,
набагато ускладнює наше дослідження. Не зважаючи на
ці обставини, ми усе одно повинні шукати і
відтворювати оптимальну структуру виховної роботи,
яка б відповідала потребам часу та сприяла
гармонійному розвитку особистості.
Так, говорячи про структуру виховного процесу,
треба не забувати, що вона представляє собою систему,
що забезпечує єдність утворених нею елементів.
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Відомо, що основними складовими виховного
процесу є:
– цільовий компонент;
– змістовний компонент;
– операційно-діяльнісний компонент;
– аналітико-результативний компонент.
Цільовий передбачає чітке визнання цілей виховання,
яке
повинно
базуватися
на
цілях
дитини,
загальнолюдських цінностях та сучасних тенденцій
суспільного розвитку. Змістовний компонент містить в
собі основні напрямки виховання, які представлені
цілісною системою та спрямовані на досягнення мети та
завдань виховання. Операційно-діяльнісний компонент
визначає комплекс заходів, робіт щодо вирішення
виховних задач. Аналітико-результативний компонент
забезпечує моніторинг виховного процесу, виявляти
позитивні моменти, а також недоліки та скоординувати
подальшу роботу.
У цілому, щодо розробки магістральних стратегічних
цілей виховання необхідно забезпечити аналіз
генетичних зв’язків, які дозволяють уникнути
повторення помилок, а з іншого боку враховувати
позитивні тенденції розвитку культури, освіти та
продовження традицій, які допоможуть вирішити задачі
у нових умовах.
На нашу думку доцільно виокремити основні
методологічні підстави виховання, спираючись на
проведені дослідження Т.А. Пуцукова [5]. Коли ми
говоримо про методологічні підстави виховної роботи то
повинні орієнтуватися на ключові ідеї філософської
антропології. Відомо, що метою виховання є також
актуалізація унікальності людини, яка протягом життя
може бути так і не актуалізованою. Тому, по-перше,
саме антропологічний підхід має цьому сприяти. Подруге, важливою методологічною підставою виховання є
екзистенційний підхід, головною метою якого є
формування
гуманістично-орієнтованої
людини.
Орієнтація на антропологічний та екзинстеційний
підходи в контексті виховної роботи забезпечить
гармонічне перетворення соціокультурного досвіду учня
на особистісний. Це стає можливим лише при
системному впровадженні новітніх технологій в
педагогічну практику.
Необхідно наголосити, що впровадження новітніх
технологій ускладнюється тим, що у царині виховання
результат є пролонгованим, його можливо побачити
лише через певний проміжок часу. І тому дуже важко
оцінити результативність виховної роботи.
По-перше, якщо ми маємо справу із формуванням
певних знань, умінь, навичок, наприклад, при рішенні
математичних рівнянь, то результат досить легко
перевірити уже через досить короткий час (інколи навіть
це можливо здійснити у межах одного уроку), але, коли
розмова йде, наприклад, про патріотичне чи духовноморальне виховання – то у межах 45 хвилин дуже важко
відстежити набуті компетентності.
По-друге, коли ми говоримо про виховання, то
автоматично уявляємо широкий спектр його напрямків:
патріотичне, духовно-моральне, художньо-естетичне,
інтелектуальне, фізичне, громадянське, гуманістичне,
політичне, економічне. Тому виникає цілком логічне
питання про організацію ефективної структури
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виховного процесу, яка мала можливість гармонізувати
розвиток дитини.
У процесі нашого дослідження був проведений аналіз
структури виховної роботи різних навчальних закладів
України. Результати аналізу продемонстрували, що з
одного боку структура виховної роботи має особистісні
відмінності (у залежності від пріоритетних напрямів,
кадрового
потенціалу,
фінансових
можливостей
навчального закладу тощо), з іншого – в цілому основні
напрямки співпадають. Серед виховних напрямів
сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне
та громадянське виховання, які відповідають вимогам і
викликам сучасності. Зупинимося на них докладніше.
Звісно, сьогодні, як ніколи, потрібні нові підходи і
нові шляхи до виховання патріотизму як базової
компетентності
особистості.
Основні
засади
патріотичного виховання окреслені в Концепції
національно-патріотичного виховання дітей та молоді
(наказ МОН № 641 від 16 червня 2015 року). Але як
завжди виникає питання щодо якісної її реалізації. Ця
проблема сьогодні активного обговорюється в науковопедагогічних колах.
Хотілося б звернути увагу на такий досить
неприємний
феномен
сучасного
українського
суспільства як квазіпатріотизм, який, на жаль, також має
місце бути. Квазі (від лат. Quasi «нібито, майже, немов»)
– словотворча одиниця (префікс), яка при додаванні
утворює слово зі значенням хибності, удаваності. На
сьогодні існує багато слів з цим префіксом: квазігроші,
квазіринок, квазіспоживання, квазікультура, квазікраса,
квазіцивілізація тощо. Найбільш змістовними та
популярними є дослідження В.Д. Ісаєва [6] щодо
характеристики простору квазікультури як культури,
побудованної за законами цивілізації і, до речі, яка
добре співвідноситься з ідеєю О. Шпенглера про
історичні псевдоморфози.
У нашому розумінні квазіпатріотизм – це патріотизм,
який побудований виключно на економічній чи
політичній доцільності та механізмах квазіестетичної
імперативності. У квазіпатріотизмі зникає людина як
така, а у центрі утворюються нові форми, що
наповнюються відповідним змістом та стають
технологією. Це простір масок і цинізму, щирого
цинізму, який з позицій квазіпатріотизму стає
непомітним та прихованим. Звісно, ця проблема
заслуговує на окреме дослідження.
Що ж стосується розвитку громадянського
суспільства та громадянської освіти, то цей напрям
інтенсивно формується і модернізується у виховному
просторі України. Насамперед відбувається системний
процес впровадження моделі громадсько-активної
школи у загальноосвітньому навчальному закладі, а
також проводяться різноманітні конкурси, програми,
проекти: відкритий конкурс науково-методичних,
методичних розробок, програм, проектів, есе «РАЗОМ!
Партнерство навчальних, культурно-освітніх закладів,
соціальних служб та родин», «Навчальні програми
професійного
зростання»
Агентства
США
з
міжнародного розвитку (USAID), зокрема, програма
стажування у Франції на тему «Громадянська освіта:
пошук нових підходів до успішного впровадження

Національної програми громадянської освіти в
Україні» та багато інших.
Сьогодні у педагогічній теорії можливо виділи дві
протилежні позиції щодо виховання: авторитарна (вплив
ззовні); 2) гуманістична (зміни в середині) [7]. Перша
модель є відображенням жорстких, чітких вимог до
поведінки, яка повністю побудована на авторитеті
батька, керівника, вчителя, лідера тощо). Друга модель –
це модель, де у центрі виховного процесу стає сама
особистість та її індивідуальні особливості.
Ці дві моделі мають певну аналогію із розумінням
людини у філософії Стародавнього Китаю. Відомо, що у
Піднебесній було різне ставлення до природи людини:
а) її природа є доброю, вважали представники
конфуціанства, які відмовлялися від усіляких обмежень,
а базувалися лише на умовляннях та розмовах;
б) її природа зла, наполягали представники легізму,
тому необхідно завжди омежувати дії людей законами.
У цілому на сьогодні ми маємо ситуацію
балансування між зовнішнім примусом та вільним
розвитком
внутрішніх
якостей
дитини.
Щодо
оптимального вибору моделі виховання, яка б
відповідала сучасним запитам, доречно згадати існуючі
концепції з позиції філософії освіти:
– концепція гармонійної цілісності, яка спрямована
на створення єдиної, гармонійної, цілісної системи із
централізованою системою її управління;
– релятивістсько-плюралістична
концепція,
яка
побудована на принципах плюралізму, педоцентризму та
релятивізму в освітній діяльності.
– синтетична концепція, яка є збалансованою, що
об’єднує перші дві.
Вважаємо, що для нас ближчою є саме третя
синтетична концепція розвитку освіти, із особливостями
перших двох ми вже мали можливість ознайомитися.
Висновки. Встановлено, що нова конфігурація
освіти оновленої України повинна створювати якомога
сприятливіші умови для постійного пошуку нового в
теорії та практиці педагогіки.
Наголошено, що цей процес не може бути стихійним,
– він потребує якісного управління, особливо це
стосується виховної роботи. Впровадження ж новітніх
технологій ускладнюється тим, що у царині виховання
результат є пролонгованим, адже його можливо
побачити лише через певний проміжок часу і тому дуже
важко оцінити результативність та своєчасно внести
корегування.
Розглянуто особливості організації виховного
процесу з позицій філософії освіти. Виокремлено
основні методологічні підстави виховання, спираючись
на антропологічний та екзестенційний підходи.
Орієнтація на ці підходи в контексті виховної роботи
забезпечить гармонічне перетворення соціокультурного
на особистісний досвід учня. Розглянуті дві протилежні
концепції щодо виховання: авторитарна та гуманістична.
Зосереджено особливу увагу на патріотичному та
громадянському вихованні. Звернуто увагу на досить
неприємний феномен українського суспільства –
квазіпатріотизм, який побудований виключно на
економічній чи політичній доцільності та механізмах
квазіестетичної імперативності, і руйнує та підриває
виховний процес зсередини.
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Зазначено, що децентралізація та впровадження
новітніх освітніх технологій не будуть мати успіх, якщо
із освітнього простору буде еліміновано людину як таку.
Якщо ж під децентралізацією освіти ми будемо мати на
увазі і децентралізацію культури (а саме її векторну
сегментацію), то отримаємо цілком передбачений та
небажаний результат.
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EDUCATIONAL PROCESS
Ukraine, Severodonetsk
In the represented study the peculiarities of organization of modern educational process from the standpoint of the
philosophy of education are considered. It is emphasized that the modern educational space of Ukraine requires
decentralization and urgent reconsideration of traditional approaches to the educational work. The basic methodological
foundations of education are singled out basing on anthropological and existential approaches in philosophy. The particular
attention focused is on patriotic and civic education in difficult conditions of modern times.
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АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ГІПЕРТЕКСТУ
Стаття присвячена гіпертексту як новому феномену інформаційної сучасності. Метою статті є
дослідження антропологічного виміру гіпертексту. Зазначається, що філософсько-культурологічний
дискурс сьогодення визначає людину та суспільство як осередок різноманітних текстів, повідомлень,
знаків, що є наслідком мовних ігор. На цій підставі виникає гіпертекст як нова модель «людина – мова –
технологія». Підкреслюється, що гіпертекст є чинником зовнішнього і внутрішнього розширення
особистості.
Ключові слова: антропологічний вимір, філософія, людина, мова, гіпертекст.

Постановка проблеми. Філософський аналіз
гіпертексту, як нового соціокультурного явища,
актуалізувався наприкінці ХХ – на початку ХХІ
століття. Це пов’язано з тим, що гіпертекст досить
швидко й усебічно увійшов у соціокультурне життя
сучасного
суспільства
і
людини в
наслідок
інформаційної революції. Цю обставину, як головну,
визначають Т. Нельсон, Р. Купер, М. Кастельс, М. Субботін. У. Еко, В. Тарасенко, О. Соболь, М. Ямпольський
та ін.
Звернення до аналізу праць названих авторів
дозволяє констатувати, що гіпертекст не можна
аналізувати в межах однієї філософської або наукової
парадигми. Не зважаючи на те, що термін «гіпертекст»
був уведений у науковий обіг у 1965 році Теодором
Нельсоном [1], сучасні дослідники зауважують на
фрагментарність,
децентрацію,
контекстуальність,
невизначеність, що мають місце при його аналізі. Це
зумовлює вивчення гіпертексту в контексті таких
парадигм як: «людина–машина», «мова–машина»,
«людина–комп’ютер», «мова – текст», «текст – техніка»,
«текст–авторство»,
«гіпертекст–мовні
ігри»,
«гіпертекст–комп’ютерні
технології»,
«гіпертекст–
Інтернет», «гіпертекст – культурна антропотехніка»
тощо. Слід підкреслити, що ці дослідницькі парадигми
взаємодоповнюють одна одну, проте основною постає не
лише парадигма «людина – машина», але й система
«людина – мова – технологія».
Мета роботи – аналіз гіпертексту як феномену
інформаційної сучасності, котрий набуває нового
модусу існування в межах системи «людина–мова–
технологія», що зумовлює його антропологічний вимір.
Виклад основного матеріалу. У науковій літературі
має місце думка про те, що гіпертекст з’являється в
культурі набагато раніше, ніж поява інформаційного
суспільства, інформаційної реальності. І в такому
контексті до гіпертексту відносять книги, довідники,
енциклопедії і навіть Біблію. Цей різновид У. Еко
означає як текстовий гіпертекст [2]. Ці тексти будуються
на принципі лінійної побудови матеріалу, що виключає
багатоаспектну комунікацію, виключає можливість

кожного індивіда одночасно підтримувати контакт із
десятками і сотнями людей, тобто виключає полілог.
Іншими словами, гіпертекст як полілог виступає
індивідуальною/спільною імпровізацією на певну тему,
маніфестує себе як джазовий джем-сейшен (від
англ. jam session термін, що описує спільну, послідовну
індивідуальну і загальну імпровізацію на задану тему).
Текст на відміну від гіпертексту звужує безкінечні чи
невизначені можливості системи, створюючи закритий
універсум.
Гіпертекст,
як
продукт
творчості
людини,
відрізняється від природніх об’єктів своєю штучністю,
знаковістю, формами запису в широкому значенні. Нами
поділяється точка зору автора поняття/категорії
гіпертексту Т. Нельсона. Науковець вважає, що
гіпертекст – це результат комп’ютерної революції,
революції технологічної, на підставі якої він набуває
нового вигляду. Роздуми У. Еко резонують із
вищевказаною точкою зору. Дослідник підкреслює, що
існує три різних типи гіпертексту. Перший тип, як
зазначалося раніше, – текстуальний гіпертекст, що все ж
є кінцевим і обмеженим; другий – має можливість
зробити кожного читача автором; третій – гіпертекст як
Інтернет, де зникає традиційне розуміння автора і
відкривається нове поле для вільної творчості.
М.М. Субботін – один із перших дослідників
гіпертексту в пострадянському філософському просторі,
котрий акцентував увагу на його антропологічному
вимірі. Він розглядає гіпертекст як поєднання смислової
структури, структури внутрішніх зв’язків, певного
змісту і технічного середовища, технічних засобів, що
надають можливість опанувати структуру цих
смислових зв’язків, а також здійснювати переходи між
взаємопов’язаними
елементами
[3].
Дослідник
наголошує – смислові зв’язки притаманні людині, а
технічні засоби є результатом творчої діяльності
людини. Таку інтерпретацію гіпертексту можна
розглядати як своєрідну культурну антропотехніку, бо
між зазначеними елементами виникає взаємозв’язок і
взаємозалежність на підставі діяльності людини.
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Необхідно зважати на те, що інтеграція людини і
техніки рідко досягає «органічної» єдності. Між
технікою і людиною завжди існують гетерологічні
відносини (від грец. ἕτερος – інший, другий і λόγος –
слово), тобто відносини особливого роду (формально
нерозв’язні). Мова йде про відносини порушеного
континууму,
що
уможливлюють
свого
роду
паралакс (від грец. пαραλλάξ – зміна, чергування),
зміщення кута зору. На думку М. Ямпольського [4],
паралакс є необхідним і для опису природної
тотальності.
У цьому контексті дослідник звертається до роздумів
французького
мислителя
Жильбера
Симондона.
Останній зазначає, що між машиною і людиною повинні
зберігатися відносини асиметрії, інакше або машина
стане рабом людини, або людина – рабом машини.
Асиметрія дозволяє техніці і людини розпочати процес
взаємної детермінації / взаємної доповнюваності, де
людина постає незавершеною істотою, що знаходить
свою закінченість завдяки машині, а машина – істотою,
що завдяки людині знаходить свою єдність і зв’язок з
усім технічним світом. Мова йде про те, що без
технологічних «додатків» людина не стає людиною.
Саме в цьому вбачається антропологічний вимір
гіпертексту. Інший аспект антропологічного виміру
гіпертексту можна вбачати в тезі Р. Музеля, що коли
зміст «Я» виноситься за межі суб’єкта, відокремлюється
від суб’єкта, то «Я» набуває дивні риси зовнішнього
технологічного конструкту, необхідного для підтримки
існування самого суб’єкта [5].
Ці ідеї дозволяють розглядати гіпертекст як продукт
технологічної культури, як утілення і результат
використання технології, що сьогодні виступає
реальністю інформаційної епохи. Технологія долає час і
простір, долає дистанцію. За допомогою новітніх
технологій людина не тільки може бути присутньою online, знаходячись далеко від визначеного місця, вона є
присутньою віртуально. У результаті неможливе стає
втіленим. Концепт «технологія» набуває універсального
смислу, розповсюджуючись на всі ситуації, де людина
впливає чи намагається вплинути на що-небудь чи когонебудь. Власне технологія надає нові способи діяльності
людини.
Відбувається трансформація самої технології – HITECH технології сьогодні замінюються HI-HUME
технологіями. Виявилося, що ідея «безумовної досконалості» переорієнтовується від зміни навколишнього
світу до зміни самого суб’єкту: на зміну
«декартівському “людина-машина” прийшла інша
метафора,
інша
когнітивна
модель
“людинапрограма”» [6, с. 236]. Технологічна культура, яка
отримала змогу компенсувати «недоліки» людської
природи, сьогодні виступила тією силою, що змінює
безпосередньо і саму людину. Як зазначають
дослідники, технологічна перспектива найближчих
десятиліть, а також пов’язана з нею метаморфоза human
being може перетворити сучасну людину на новий вид,
який можна визначити як eHomo. Так, Білл Гейтс
запатентував людське тіло як елемент безпровідного
зв’язку, що виконує роль приймального-передавального
пристрою на зовнішні пристрої, та оголосив його
«об’єктом інтелектуальної власності» під № 6 754 472 [7,
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с.53]. Постає питання переосмислення традиційних
констант «новоєвропейської метафізики гуманізму,
розуму, надії», адже останні в сучасному світі зазнали
значної кризи.
Не варто ігнорувати те, що під впливом технології
сутність та існування людини сучасності набуває вже
іншого смислу. Наявні різноманітні технології
утворюють безліч варіацій. Вони спрямовуються на
вирішення різних проблем людського існування, у тому
числі й культурного. На цю особливість звертають увагу
багато дослідників. У цьому аспекті слушною є думка
П. Козловські, що сучасна культура зумовлюється не
мистецтвом і філософією, а наукою і технікою [8, с.156].
Означена обставина стала однією з підстав
технологічної культури, яка пов’язана не лише з новою
формою діяльності та виробництва, маніфестуючи
інноваційний напрямок. Вона виникає як нова
«невизначеність», що водночас є її основною ознакою та
нормою сучасного суспільства. Це суспільство в якості
ad hoc, суспільство «рефлексивної сучасності».
Якщо скористатися терміном В.С. Стьопіна, то
технологічну культуру можна охарактеризувати як
«людиновимірну
систему»,
підкреслюючи
її
антропологічний вимір. Застосування технологій
призводить до того, що суб’єкт перетворюється в
людиноподібну істоту, у «гібридний людино-технічний
комплекс», унаслідок чого людина втрачає свою
людськість. Ідеться про небезпеку виникнення
антропоморфної істоти.
Ця культура вже не запитує, наскільки людина
зацікавлена, що характерно для наукового типу
культури, чи наскільки її відчуття індивідуальні, що
характерно для модерної культури. Вона запитує,
наскільки людина досконала, що і характеризує її як
некласичну культуру. Остання відмовляється від
стереотипів, що існують, натомість вимагає постійної
генерації нових образів, ідей, концепцій, які втілюються
в культурному контексті. Гіпертекст стає одним із
проявів означеної ситуації. Гіпертекст, як і технології в
цілому, у сучасних умовах виступає чинником, що
трансформує майже всі сторони людського буття,
людської культури. На думку дослідників, у гіпертексті
відоме для людини пов’язане з невідомим, те що
утримується в пам’яті – із забутим. Уже сама навігація в
гіпертексті ... активізує асоціації у свідомості людини,
допомагає шукати їй нові ідеї» [9, с.216]. Ця ситуація
супроводжується появою нових людських можливостей.
У цьому контексті слід звернутися до роздумів
відомого дослідника С. Леша щодо інформаційного
суспільства [10]. Науковець, аналізуючи інформаційне
суспільство, виділяє його наступні загальні риси: поперше, неконтрольоване розповсюдження потоків
інформації, по-друге, ствердження актуальності лише
теперішнього, що концентрується навколо комунікації,
унаслідок чого суспільство стає надрухомим, втрачає
стійкі відносини; по-третє, дезорієнтація людини
пов’язана з руйнуванням трансляції значеннєвих
концептів, що раніше надавалися традиційними
поняттями, по-четверте, формується постлюдський
порядок
(post-human).
Ці
риси
безпосередньо
втілюються в гіпертексті, в його сучасній конфігурації.
У гіпертексті людина постає «серфінгістом» (анг.
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surfing, surf – ковзання), яка хаотично блукаючи
сайтами. У своїй праці «Суспільство контролю»
Ж. Дельоз використав метафору «серфінга» для
характеристики саме такої людини [11]. Відтепер
людина перетворюється на своєрідного «навігатора»,
завданням якого є пошук і проектування нової
інформації в умовах її постійного міксування.
Швидкість пошуку інформації, що зростає, накладає слід
на бажання і можливості вирішення питань, які
вимагають повільнішого режиму роботи. Відбувається
вимивання, викреслення орієнтирів і символів, що не
відповідають таким вимогам.
Гіпертекст
сприяє
широкому
використанню
візуального
образу.
Девізом
в
людському
світосприйнятті стає максима: «Дайте мені образ, і я
переверну світ». Людина більше довіряє саме тому, що
вона безпосередньо бачить, візуальному образу, що
призводить до зміни поняття реальності. Остання стає
об’єктом вільної інтерпретації, а візуалізація виступає
основною тенденцією сучасного соціального простору:
«Процеси абстрагування переходять в образи та
візуальні знаки. І зустрічаєш їх скрізь. Образи
призводять до зникнення речей, «дійсності», а фото,
фільми, відео стають опертям для пам’яті. … Усе менше
людина належить до виконавця і все більше до
споживача готових, штампованих образів, які вже не
вимагають сили уявлення» [12, с.17]. Одним із перших,
хто наголосив на пріоритеті візуальності, став У. Еко,
зазначивши, що сучасна цивілізація постає imagioriented, орієнтованою на візуальний образ.
Антропологічний вимір гіпертексту досить своєрідно
подано в працях В.В. Тарасенка [13]. На нашу думку,
найбільш інноваційними у контексті розгляду
гіпертексту є наступні висновки автора: по-перше,
гіпертекст – це результат творчості людини, де
головною детермінантою є людські пальці: людина
прямує за ними і дивується тому, що вони створюють.
Власне людина, на думку автора, починається із пальців
рук. Останні розумніші, ніж мозок, адже палець швидше
опановує нову дію, а розум іде за ним, створює можливі
концепції та схеми пояснення. По-друге, результатом
їхньої дії стає бриколаж як новий предмет чи об’єкт, що
створюється із підручних, доступних матеріалів.
Поступово бриколаж виступає не лише ознакою життя
окремої людини, але й культурною нормою. По-третє,
виникає особлива реальність людей, що «натискають»,
«клікають». Ідеться про Мережу, де людина отримує
нові можливості «блукати» безмежним простором
Ітернету. По-четверте, «людина, що клікає» існує в
ситуації «зепінга» – «порхає» з каналу на канал, ніде не
затримується надовго. По-п’яте, ця людина створює
фрактальний наратив
як деяку комунікативну
макроструктуру рухів, завдяки чому можуть бути
пізнаваними «дзеркала» сторінок Мережі.
Із такою думкою корелює позиція У. Бека, що
особистість оперує уявленнями, які є рухомими,
ірраціональними і найчастіше, ситуативними, внаслідок
чого порушується зв’язок між теперішнім, минулим і
майбутнім. Проте, це – основна ознака сучасної людини,
тому що відбувається зміна процесу сприйняття.
Сучасний гіпертекст постає як «видовищний» текст,
візуальний текст. Існуючи в просторі культури

гіпертекст перестає бути лише текстом, адже відео та
звук стають його невід’ємними складовими. Гіпертекст
перетворює «відсутність» на «присутність», оскільки
індивід виступає як користувач і творець гіпертексту,
відмовляється від опертя виключно на слово. Індивід
орієнтується на ідеї. Друкований аркуш стає аркушем
екрану, де розгортається комунікативна дія.
За допомогою гіпертексту людині надаються
можливість створення різноманітних віртуальних
імітацій реальності. Виникають віртуальні спільноти,
учасники яких переорієнтовуються із взаємодії з
реальними суб’єктами на комунікацію з віртуальними
партнерами. Віртуальна культура надає безмежні
можливості конструювання як ігрової діяльності, так і
самої людини завдяки мінливості, контекстуальності,
багатозначності, симуляції. Довільний вибір будь-якого
комплексу параметрів розширює ментальну топологію
людини. Відтепер людина фізично залишається у
фізичному світі, ментально переходить у новий світ –
віртуальний. Це подвоєння дозволяє констатувати
розщеплення людини на дві іпостасі – реальну і
віртуальну, де остання має всі шанси реалізувати
найфантастичніші бажання людини. Людина отримує
можливість конструювання власних моральних критеріїв
відповідно
створюваній
віртуальній
реальності,
нівелюючи питання добра і зла.
Гіпертекст надає людині можливості для втілення
власних «Проектів», із новим ім’ям, обличчям, віком.
Особистість намагається відповідати тому образу, який
не підвладний їй у житті. З’являється можливість
утілення ідеалу краси, сили, могутності, приналежності
тощо. Одним із головних стає питання – «Хто цей нік?».
М. Уельбек [14], обравши термін «метафізична мутація»,
що характеризує незворотні зміни суспільної свідомості,
указує на виникнення нового буття, де людина вже не є
представником національної одиниці, а виступає
представником світової спільноти. Ця ідея резонує з
положеннями «Декларації незалежності кіберпростору»
Дж.П. Барлоу, де людина постає звільненою від
зовнішнього контролю.
Висновки.
Гіпертекст
поєднує
в
собі
природне/штучне, мовне/візуальне, людське/технічне;
виступає
різновидом
культурних
антропотехнік.
Зазначимо, що культурні антропотехніки надають нове
бачення, нову стратегію аналізу взаємодії людини і
техніки. Антропологічний вимір гіпертексту постає, поперше, у контексті технології людської діяльності і
накопичення людського досвіду, цінностей і розуміння,
по-друге, до нього залучається особистісний досвід,
тобто
розширення,
підвищення
потенційних
можливостей
особистості.
Гіпертекст
виступає
складовою життєдіяльності людини, чинником не лише
засіб зовнішнього, але і внутрішнього розширення
людини.
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THE ANTHROPOLOGICAL DIMENSION OF HYPERTEXT
The article is devoted hypertext as a new phenomenon of information modernity. The article is to study the anthropological
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INTERACTION OF LANGUAGE AND CULTURE
Thearticle examines relations between language and culture which noticed as an important factor of
communication. During the learning these two aspects we have gained historical and modern combination of speech.
In this article also was shown some changes in modern mass media which includes writing styles and it’s important
role in society.The processes occurring with the development of the economy and caused a need for a more precise
definition of a developing economic vocabulary. The article is devoted such kind of new comer words, which we are
using frequently in our speech.
Key words: linguistic resources, extra-linguistic factors, impact, involve, global process.
The statement of the problem. Analysis and
comparison of texts from different languages and,
consequently, different cultures, reveals close interaction
between linguistic and extra-linguistic factors, language and
culture.
In the text, as a unit of communication laid information,
which is more or less, reflected the facts and features of the
national culture in the broadest sense (history, political and
social structure, material production, art, etc.) This part of
the content of the text together with the relevant language
means forming a national-cultural aspect of the text, which
can be isolated universal (universal, regional, limited
number of national cultures) and national specific elements.
Elements of national and cultural content of the text and
specific language means of expression are objective
differences in the details of the historical and cultural
development, social and political organization, the
intellectual life and the conditions of material existence of
communicative language community from the other one (the
nation, the people relative to the other). Such discrepancies
may be within the same language in its historical
development, socio-economic, political and ideological
affiliation as such, it was – East and West Germany, were in
confrontation.
Because of this, the same words, especially in the
political vocabulary may denote different in relation to the
conceptual denotations and can cause the representatives of
different social strata and different views of the association.
Ideological apparatus of certain countries has been
developed and widely used in practice, a whole arsenal of
methods of use of linguistic resources, particularly in periods
of cold, psychological wars, tensions to manipulate people.
The possibility of manipulation through language also
follows from the fact that various classes often use the same
vocabulary to express their political and ideological goals.
However, the content of the terminology of the different
classes, expressed the same words, is often clearly the class
nature, etc it is included in the outlook, culture, interpreted
from the standpoint of the class struggle.
A common method is the use of language manipulation
of words with a broad general meaning. So, its aggression in
Vietnam American propaganda called words involvement,

which is inherent in a wide range of values. In semantic
terms, this word refers to various forms of participation in
anything. At the time, it served to disguise the aggressive US
military action in Vietnam. Instead war- was used conflict,
instead of attack – action, operation – the action instead –
atomic bomb – atomic device. It was the language of the
totalitarian regime, thinking black and white contrasts, as has
composed as it is necessary – an advanced fighter, and who
– private ideological saboteur. Each has its own language –
they are different, the search for identity. Sometimes such
individuals is important is not what is said but how it looks,
that is, its relationship with the community – desiring to
strengthen, the government pretended to own selection of
words. Nowadays known other words – the roof (cover),
disassembly, racketeer, some words come from the West and
quickly assimilated (racketeer, sponsors and others.).
The purpose of the paper. The processes occurring with
the development of the economy and caused a need for a
more precise definition of a developing economic
vocabulary. Many of them are a result of broad international
experience acquired the status of international words.
Meanwhile, the well-known word "expansion" as used in the
Russian language is very narrowly as "imperialist seizure of
foreign territory", in English, means an increase, extension
(markets, trade). The same term can be interpreted in
different ways by domestic and foreign economists. Thus,
the term "inflation" in our understanding is increasing the
money supply in circulation and the related currency
depreciation and rising prices.
In England, the government used inflation as a factor in
stimulating economic development. Language is the medium
by and through which created the concept of the public and
that is the culture of the people, their social, political,
economic performance. In this regard, particularly relevant
issues of the reform and development of education in the
sphere of foreign languages, for well-educated specialist in
any field, and also owns a foreign language is the most
competitive.
Great influence on the attitude of modern man have
printed media, forming the "linguistic taste of the era" as a
consequence of globalization - on the one hand, and as an
attempt to increase the expression of the material and its
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effect on people – on the other. Newspaper text is often
called upon to contribute to the maximum to attract the
reader's attention; it is subject to various transformations that
enhance their expression. In the post-Soviet period and in the
language of the media there were irreversible processes
change social priorities and ideals. Through the media
impact on society as a whole affects each person
individually, forming some similar thoughts, emotions and
actions. There is an active penetration into the language of
all social strata slang vocabulary and phraseology,
strengthening its roughening and vulgarization, decreased
linguistic norms; It gained popularity with a simplified
expression syntax error and intentional cultivation.
Newspaper - the mirror of time. It represents the most
important political processes in society as well as the
language situation in the country. Trends that appear in
languages that arereflected in the media. Newspapers, radio,
television, the Internet now have a much greater impact on
people than fiction. Some TV and radio channels and
publications have lowered the bar for literacy, especially
youth publications. Newspaper Periodicals influenced by
American English. It is recognized undeniable impact on the
television audience. The texts telereportings use of English
words in the Uzbek and Russian speech is precise
transmission of the surrounding reality, economic, political
and cultural reality
Conclusions. Information technology, computerization,
human migration, work with computer equipment,
computers, geography – all this leads to a globalization of
society, eroding national borders, at least economically in
Europe and throughout the world blurred and linguistic
boundaries. All this has removed these barriers to
communication between people, as the distance. E-mail in
no time connects people who are anywhere in the world.
Along with all this the widest dissemination was English as
the language of the computer, international conferences,
tourism, where people of all nationalities are involved and
use the English language as a means of communication on a
need on holiday.
The well-known position that the two national cultures
will never coincide completely, in turn, requires the study of
a foreign culture, to better know their own, to be able to
analyze it and, going beyond their own culture, to determine
the similarities and differences between them. Learning a
foreign language at the present stage requires mandatory
inclusion of regional geographic information and
consideration of the language, not only in terms of language,
but also in relation to all the phenomena of life and culture
of the country and its people. Ignorance of the laws and
traditions of the country, the inability to navigate the life and
mentality of the people inhabiting the country, ignorance of
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the rules of conduct and communication of people can create
unpleasant and conflict situations.
Hence the number of tasks which will help to solve
problems and contribute to the expansion of international
communications. International communications demand not
only knowing languages, and also it demands historicalcultural form of native speakers speech. In this way
watching movies and mass media makes audience to figure
out each elements of communication.
Language in today's society is influenced by social,
political, cultural events, extra-linguistic factors largely
determine the development of the language system, impact
on the national – cultural characteristics of the people.
Language as a product of a developing society, the rate of
people's culture, reflecting its mentality. We have witnessed
and creators of unique national picture of the world, when
one state coexist, contact dozens different structural national
languages.
In this connection, an important task is to examine the
national element in the language and literature, show the
language in all its national identity, open in the language of
the history and life of the people, to show it in conjunction
with other languages of the world, bearing in mind that the
semantics of reflection defines the semantics of the language
levels of categories, especially of vocabulary and
phraseology. Characteristically, the figurative speech arsenal
or that people for the most part appear exactly those objects,
things, or phenomena that are typical of his way of life. This
is a typical, usually turns out to transmitting national flavor.
However, there are a number of features specific to the
person, regardless of his nationality, his place of residence,
which is the so-called cultural universals. There are
universal values. So, all of humanity is united in its desire to
survive. In today's world everything is subordinated to this
common humanistic idea. By order of moral universals
include, for example, admired the courage, or the social
order – respect for work, the desire to solve environmental
problems; to order universals of language – the ability to
communicate in several languages. The remoteness of the
two cultures, such as the culture of the Uzbek and English
causes a large amount of regional studies of background
knowledge to be mastering. Definition of cultural identity of
languages, their differences and similarities, coming under
the influence of the global process is the actual task.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ
В статье изучаются отношения между языком и культурой, которые замечены как важный фактор общения. В ходе
изучения этих двух аспектов мы приобрели историческое и современное сочетание речи. В этой статье также показано, что
некоторые изменения в современных СМИ, которые включают написание стилей и их важную роль в обществе. Процессы,
происходящие с развитием экономики привело к необходимости более точного определения развивающейся экономической
лексики. Статья посвящена таким новым словам, которые мы часто используем в нашей речи.
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THE ROLE OF CULTURAL FACTOR IN LITERARY
TRANSLATION
A translator of literary patterns (especially poems) has great responsibilities in terms of finding the crossroads
of dissimilarities existing between the cultures on one hand, considering the weight of loss in meaning and form on
the other to avoid creating unbridgeable gaps between cultures. They should not approach translation as a
linguistic act, but a cultural one, an act of communication across cultures, since language and culture are
inseparable. To be aware of cultural differences existing between the source language and target language, not to
hurt the feelings of a nation literature of whom they are translating, perform their task successfully as an
intercultural mediator translators need to work in cooperation with the native speaking writer-translator and take
all details belonging to their culture while translating.
Key Words: cultural difference, source language, target language, linguistic act, intercultural mediator, literary
pattern
Introduction: Translation, Culture, Interrelation
Throughout the history translation has been regarded as a
bridge among the different nations bringing them together by
enabling them to know one another’s art, culture, literature,
history, geography and understand their manner of thinking,
lifestyle which is a key factor in establishing peace,
fraternity and friendship in the globalizing world.
“Translations are not made in a vacuum. Translators
function in a given culture at a given time. The way they
understand themselves and their culture is one of the factors
that may influence the way in which they
translate” [18, p.14]
The statement of the material. Translation is also
considered to be one of the leading factors in intercultural
relations. To acquire intercultural competences means to pay
special attention to certain words, phrases and to find the
meaning they convey. A sender then defines specific
concepts in a foreign language in order to solve differences
in communicative style. But it isn’t enough merely to know
the meaning of words, their typical collocations, or even the
contexts in which they are most frequently used. The
primary use of language is for communication, and so a
speaker must also know what people do with words, what
they use them for. Why they are using the language is at
least as important as their actual words. It also shows us how
to see what words and combination of words are used to
express such common functions as suggesting, ordering,
apologizing, criticizing, encouraging and complimenting. It
also shows how to use the language for discourse purposes
such as emphasizing, focusing, downplaying, etc. So by
looking at a different socio-culture domains and comparing
them with his/her own culture a speaker gets closer to the
culture of a foreign language [11].
Peter Newmark (12, 79) emphasizes the role of culture in
translation: "any old fool can learn a language […] but it
takes an intelligent person to become a translator".
Supporting this view Paluszliewicz-Misiaczek (2005) writes
Bell (1991) about that: apart from an excellent knowledge of
both the source and the target language, which comprises
vocabulary and word formation, grammar, spelling and
pronunciation, the translator also has to possess so-called

socio-linguistic competence, which helps him to understand
the text within its context, to determine its functions and
predict who is going to receive it [15, p.243-244]. Halliday’s
view is that there was the theory of context before the theory
of text. In other words, context precedes text. (Context here
means context of situation and culture). This context is
necessary for adequate understanding of the text, which
becomes the first requirement for translating. Thus,
translating without understanding text is nonsense, and
understanding text without understanding its culture is
impossible [8, p.7].
Hereby one can argue that in translation of literature it is
the context that mainly determines the meaning of the words
in accordance with the culture of the target language. For
instance, the word “heart” literally expresses “ a hollow
muscular organ that pumps the blood through the circulatory
system by rhythmic contraction and dilation” in a scholarly
context, whereas it gives the meanings of “love”, “soul” etc.
if it is used in a literary context.
There are still occasional dissenting voices who argue
that translation, surely, is primarily about language, not
culture, and that the proper business of translation studies is
to focus on the linguistic aspects of the translation process.
In response to such voices, Susan Bassnett’s answer is that
“translation scholars must focus on language, for translation
is, after all, about transferring a text from one language to
another. But separating language from culture is like the old
debate about which came first – the chicken or the egg.
Language is embedded in culture, linguistic acts take place
in a context and texts are created in a continuum not in a
vacuum. A writer is a product of a particular time and a
particular context, just as a translator is a product of another
time and another context. Translation is about language, but
translation is also about culture, for the two are
inseparable” [17, p.23]
Languages benefit greatly if skillful translators dare to
give some foreign figure of speech or style to their nation, as
long as it does not deviate too much from that nation’s
customs and general way of life. They can also imitate the
language of the original, using it as a kind of matrix, and
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invent or construct new well-formed words to enrich the
language they translate into [17, p.51]
Emphasizing the importance of literary translation
French novelist, social and cultural critic, and writer of
travelogues Anne Louise Germaine de Staël states: “The
most eminent service one can render to literature is to
transport the masterpieces of the human spirit from one
language into another” [6, p.17].
Nergaard gave preference for the translators to focus on
the cultures in the process of translation rather than
languages: “…translation is always a shift, not between two
languages, but between two cultures – or two
encyclopedias” [13].
Practice in Translating Poetry of Different Cultures
Views are contradictory about literary translation. As it is
a means of establishing intercultural bridges among the
different nations for the majority of the scholars engaged in
the field of translation, whereas it means nothing for a
German writer, philosopher, and translator Johann Gottfried
Herder (1744–1803): ”The book is made: for the translator it
is his bread and butter; for the publisher an article to sell in
the market place; for the buyer a book in his library. And for
literature? Nothing! Or even a negative contribution. Zero or
less than zero”[6, p. 74].
Throughout centuries translation of poetry has much
more been debated over rather than translation of literature
in general, since translating prose is not so challenging as
poetry is. Catford [2, p.375-379] distinguishes two types of
translatability:
linguistic
and
cultural.
Linguistic
untranslatability refers to translation problems which arise
when there is no lexical or syntactical substitute in the TL
for an SL item, whereas cultural untranslatability occurs
when an item SL culture does not exist in the TL culture.
The linguistic and cultural untranslatability exist in any
language, by and large, yet in poetry both types of
untranslatability become more intense when poets deviate
from the conventional linguistic and cultural norms.
Considering these challenges Jackson Mathews (1959:67)
states: “One thing seems clear: to translate a poem whole is
to compose another poem. A whole translation will be
faithful to the matter, and it will ‘approximate the form’ of
the original; and it will have a life of its own, which is
the voice of the translator.” [9, p.305]
“Azerbaijan International” magazine published since
1994 in the USA has had great contribution on presenting
Azerbaijani literature and culture to the world. From the very
first day of its publication the project team has been
publishing the selected contemporary and classical
Azerbaijani literary samples translated into English. Works
in prose and poetry are regularly published in this magazine.
Not depending on whether the poems they are translating in
original are in syllabic, or aruz verse form these poetical
samples are preferred to be translated into English in free
verse form by strictly adhering the meaning of the original.
In this circumstance sometimes it is inevitable to sacrifice
form to meaning and even in some other cases meaning is
not given accurately as it is in the original. Anyway, today
American reader has had the chance of getting acquainted
with Azerbaijani poetry in English that is new to her/him
with the help of translators.
For E. Etkind “accurate translation” is rarely possible. As
a rule poetry translation is impossible without giving
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sacrifice and making changes. What is most important for a
translator is to know what he/she sacrifices in certain
circumstances [6, p.68].
Transaltion of a poem entitled “Wish for a Young Wife”
by the American poet Theodore Roethke(1908-1963) is a
good example to demonstrate the possible ways of solution
in translating the poems belonging to different cultures and
may seem to be untranslatable:
Original:
My lizard, my lively writher,
May your limbs never wither
May the eyes in your face
Survive the green ice
Of envy’s green gaze;
The word “lizard” in the original means “kərtənkələ” in
Azerbaijani language. If it is translated literally, the poet
insults his lover by addressing her like “kərtənkələ” rather
than fondling her due to Azerbaijani culture. What is the
way of solution here? To find the appropriate equivalent of
“lizard” in Azerbaijani language so, that it doesn’t sound
insulting to the ears of the target language audience on one
hand, the meaning of the original word is not distorted on the
other. The word “quzum”( lamb) is widely used by the male
lovers to express their deep love to their beloved and is
warmly accepted by their partners. So, this form of
addressing has been used in the following translation of the
poem:
Mənim körpə quzum, sən həyat səsim –
İncə ayaqların heç büdrəməsin.
Qoy parlaq gözlərin gülər çöhrənə
Nur saçıb qəlbini oxşasın yenə.
Boğsun xəbisliyi dərinliyində [15,p.78]
Azerbaijani audience accept this form of translation of
the poem normally since it dones not affect the content of
the poem.
A sample from Azerbaijani ashuq1 poetry by Ashug
Alasgar entitled “Mushgunaz” and its translation into
English is a good example to define the challenges the
translators face while translating:
Original:
Sübhün çağı mah camalın görəndə
Xəstə könlüm gəldi saza Müşgünaz.
Sona tək silkinib gərdən çəkəndə
Bənzəyirsən quya, qaza Müşgünaz.
English translation:
Early in the morning, when I see the moon’s beauty
My sick heart comes to the saz Mushgunaz!
When you quiver just so and crane your neck
You resemble a swan, a goose, Mushgunaz!(3,38).
This poem has been translated into English from Russian,
not directly from original, but from Russian- via
intermediary language. So, meaning distortion, violence in
the rhythm of the original is vividly seen here.
The word “saz” in the phrase “saza gəlmək” in the
original means “a national musical instrument” and this
meaning has nothing to do here in this phrase, since this
meaning has melted in the phrase to acquire a new meaning
“shiver with joy”. Not knowing Azerbaijani language the
1

Bard, an Azerbaijani folk song singer singing to the music
played by themselves with saz-a musical instrument with strings
like a quitar.
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translator could not catch the meaning of the phrase in the
context and preferred to keep literal meaning of the word
combination. Consequently, rather than presenting
Azerbaijani poetical sample with rhyme, rhythm and very
musical to the English-speaking audience, the translator has
changed it into a tile of words.
Undoubtedly, Azerbaijani poetry, particularly ashuq
poetry is very rich with national colour and it is not always
possible to maintain meaning and form in translation into
English, a language belonging to different language families
with differing grammatical structures.
When the cultures are related, but the languages are quite
different, the translator is called upon to make a good many
formal shifts in the translation. However, the cultural
similarities in such instances usually provide a series of
parallelisms
of content
that
make
the translation
proportionately much less difficult than when both
languages and cultures are disparate. In fact, differences
between cultures cause many more severe complications for
the translator
than
do
differences
in
language
structure [13, p.131].
In collaboration with the American poet-translator, native
speaker Alison Mandaville Azerbaijani translator has
translated this poem taking the above-mentioned factors into
account which is thought to be relevant to the targetlanguage-readers‘ taste :
Seeing your moonlike face in the morning
A flow of joy filled my empty soul, Mushgunaz
You quiver before me like an angel
As if swans are in the lake, Mushgunaz [15, p.57].
Translation of another poem entitled “Qızıma” by a wellknown Azerbaijani poet Bakhtiyar Vahabzadeh into English
confirms the fact that contractions and expansions are
inevitable in literary translation. In fact, the title of the poem
literally translated into English like “To my Daughter”. The
poet’s daughter is married and he watches the changes in his
daughter’s behaviour in her father’s house after marriage;
she has become a bit shy and quiet which is specific to
Azerbaijani culture. In this situation there is necessity of
adding the word “married” to the title of the poem to put
light on the obscure context and let the target language
audience be aware that these changes have happened after
the poet’s daughter’s marriage and the poet was deeply
impressed by these changes:
Original:
Gəlirsən, gedirsən…
Gözüm üzündə,
Bilmirsən nə sorur, nə deyir atan.
Üzündən, gözündən,
Hər bir sözündən
Qəlbini oxumaq istəyir atan.
English translation:
I watch you
As you come and go,
Wondering if you can you guess
That your father tries to read
your looks and silent speech,
tries to unlock the coffers of your heart [19, p.60].
Thus, in accordance with national psychology of
Azerbaijani people the married daughters behave like a guest
in her father’s house and it is normally accepted by local
population. Moreover, the English-speaking reader gets

acquainted with one of our decent behaviours: playfulness,
caprice of a young Azerbaijani girl is replaced by ethicality,
shyness, dependability after her marriage. This interesting
fact will draw the target language-reader’s attention and
he/she will remember Azerbaijani nation with this
characteristic feature. As a speaker of a small language,
which had been historically dependent on translation, and a
successful translator himself, it is perhaps not surprising that
Toury’s interest was focused on the target culture. For him
‘translations are facts of target cultures’[20,p.29]. The target
culture is therefore where researchers must begin their
observations – but this is not necessarily where such
observations will end [20, p.36].
Furthermore, translation literature serve to enrich the
national literature of the target language being a part of
cultural heritage of the nation in condition that adequacy is
merely followed in the process.There are translations that
splendidly enrich the target language and that, in cases that
many consider to be felicitous, manage to say more (in other
words, are richer in suggestion) than the originals. But, in
fact, these translations are usually valuable in themselves as
original works of art, and not as versions of a source text. A
translation that manages to 'say more' might be an excellent
piece of work in itself, but it is not a good
translation [2, p.45].
Conclusion. Without going into much detail here, suffice
it to say that the literary translator has much responsibilities
as an intercultural meditator in terms of finding the
crossroads of dissimilarities existing between the cultures on
one hand, considering the weight of loss in meaning and
form on the other to avoid making unbridgeable gaps
between cultures. Translation is not only a linguistic act, it is
also a cultural one, an act of communication across cultures.
Translation always involves both language and culture
simply because the two cannot really be separated.
To be aware of cultural differences existing between the
SL and TL, not to hurt the feelings of a nation literature of
whom they are translating, perform their task successfully
translators need to work in cooperation with the native
speaking writer-translator and take all details belonging to
their culture while translating as an intercultural mediator .
References
1. Armstrong, N. Translation, linguistics, culture: A FrenchEnglish handbook. Clevedon: Multilingual Matters. 2005,
doi:10.1017/S0959269507002852
2. B. Samuel& D. Samuel, – 2007, 375-379
3. Eco Umberto, Experiences in Translation, University of
Toronto
press,
2001,
p.45,135
p.
DOI:
10.1080/07374836.2001.10523803
4. Edebiyat, A Journal of Middle Eastern Literature,
Pennsylvania, USA. vol. 1, number 2, 1976, p.38
5. Extract from Mélanges (Writings), 1820. Williams, Jenny,
Theories of Translation, Dublin City University, Ireland, First
published 2013 by PALGRAVE MACMILLAN
6. Extracts from the Fragmente (“Fragments”), Williams, Jenny,
Theories of Translation, Dublin City University, Ireland.
7. Эткинд Е. Поэзия и перевод. – Москва – Ленинград, 1963.
8. Halliday and Hasan The Implication of Culture on Translation
Theory and Practice – 1985.
9. Katan, D. (2009). Translation as intercultural communication.
In J. Munday (Ed.), The Routledge companion to translation studies
(pp. 74-92). Abingdon:Routledge – p. 82.

Scientific Journal, Virtus, December # 4, 2015
10. Lawrence Venuti and Mona Baker (eds),The Translation
Studies Reader, London:Routledge, 000.Chapter 9, 1995 – p.305.
11. Mammadov A. Text, translation and cross-cultural
differences. www.translit.az
12. Newmark,
P.
Paragraphs
on
translation. Clevdon/Philadelphila/Adelaide: Multilingual Matters
Ltd. 1995.
13. Nergaard, Siri. 'Introduzione.' In Teorie contemporanee della
traduzione. Ed.S. Nergaard. – Milan: Bompiani, 1995.
14. Nida Eugene PRINCIPLES OF CORRESPONDENCE,
Lawrence Venuti and Mona Baker (eds),The Translation Studies
Reader. – London:Routledge, 2000, Chapter 9.
15. Paluszkiewicz-Misiaczek, M. Strategies and methods in
dealing with culture specific expressions on the basis of
Polish-English translations of certain administrative and
institutional terms. Theory and Practice in English Studies 3, 2005,
p. 243-244)

37

16. Shahla Naghiyeva, “Some Problems of Poetry Translation”. –
2011, Azerneshr – 207p.
17. Susan Bassnett, Culture and Translation. The Companion to
Translation Studies / Edited by Piotr Kuhiwczak and Karin Littau.
TOPICS IN TRANSLATION, 2007, – 181 p.
18. Translation, History Culture, A Sourcebook, Edited by
Translation Studies, General editors: Susan Bassnett and André
Lefevere, Introduction, 1992.
19. The Translation Studies Reader, Edited by Lawrence Venuti,
2012, Routledge, USA, Canada, DOI 2011047893, 293 p.
20. Tar River Poetry, East Carolina University, NC, USA –
March, 2004, 60 p.
21. Toury, G. (1995) Descriptive Translation Studies and Beyond.
Amsterdam: John Benjamin.
22. Williams, Jenny, Theories of Translation, Dublin City
University, Ireland, First published in 2013 by Palgrave Macmilla)
DOI: /10.1057/978113731938

Шахла Бадир Нагиева,
доктор наук, Азербайджанский Университет языков, кафедра
зарубежной литературы, shnagiyeva@adu.edu.az. nshahla1@mail.ru
Азербайджан, г. Баку
РОЛЬ ФАКТОРА КУЛЬТУРЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ
Переводчик литературных текстов (особенно стихов) имеет большую ответственность в плане поиска
перекрестных различий, существующие между культурами, с одной стороны, с учетом потеря смысла и формы, с
другой стороны, чтобы избежать создания непреодолимого разрыва между культурами. Они не должны
относиться к переводу как к лингвистическому акту, но как к культурному акту, акту коммуникации в разных
культурах, поскольку язык и культура неразделимы.
Чтобы быть в курсе культурных различий, существующих между языком оригинала и целевым языком, чтобы не
задеть самолюбие нации литературу, которого они переводят, они выполняют свою задачу успешно как
межкультурные переводчики и должны работать в сотрудничестве с носителем языка писателя-переводчика и
взять все детали принадлежащие к их культуре при переводе.
Ключевые слова: культурные различия, исходный язык, язык перевода, лингвистический акт, межкультурный
посредник, литературный текст.
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ЛАТИНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ
РОСІЙСЬКОЇ ФАРМАКОПЕЇ ДРУГОГО ВИДАННЯ
У статті представлено аналіз латинської термінології Російської фармакопеї другого видання (1871р.).
Проаналізовано лексичний склад номенклатурних назв, наведених у 876 статтях, шо містяться у
фармакопеї. Виділені, класифіковані й проілюстровані великою кількістю прикладів характерні особливості
термінології даного видання: розгалужена синонімія, багатозначність термінів та широке вживання
метафоризованих назв.
Ключові слова: латинська мова, фармація, російські фармакопеї, синонімія, граматична модель,
метафоризована (тривіальна) назва, спеціальна лексика, багатозначність терміна, галузева
терміносистема.
Постановка проблеми. Необхідність вироблення
чітких,
логічно
обґрунтованих
термінологічних
стандартів, як у національних, так і міжнародному
масштабах, сьогодні усвідомлюється як нагальна
суспільна потреба. У зв’язку з цим актуальними стають
розроблення та стандартизація галузевих терміносистем:
національних-на
засадах
національних
мовних
концепцій, інтернаціональних – на засадах латинської та
давньогрецької мов як історично загальновизнаних
джерел
творення
наукової
термінології.
Для
продуктивного вирішення зазначених термінологічних
проблем плідним може бути, поряд з вивченням
сучасного
стану,
історичний
аналіз
галузевих
номенклатур. Цікавим об’єктом для такого аналізу є
латинська фармацевтична номенклатура, одна з
найбільш розгалужених, динамічних, однак, мало
досліджених спеціалізованих номенклатур.
Мета роботи – дослідження невисвітленого у
вітчизняній науковій літературі історичного періоду
формування латинської фармацевтичної терміносистеми
шляхом аналізу номенклатури Російської фармакопеї
другого видання (1871р.), класифікація лексичних
особливостей та загальна характеристика представленої
у фармакопеї термінології у проекції на сучасну
фармацевтичну терміносистему.
Викладення
основного
матеріалу.
Перші
фармакопеї з’явились у Росії у XVIII ст. Починаючи з
1756 р., було видано 9 фармакопей різного призначення:
військові, морські, державні, цивільні. Однак, із
розширенням Російської імперії, ростом кількості
населення значно зросла потреба у медичній та
лікарській допомозі. Число аптек швидко збільшувалось,
з’явилися лікарські засоби вітчизняного виробництва,
необхідне було створення єдиної державної фармакопеї.
У 1851 р. розробку її було доручено Медичній колегії.
Через 15 років, у 1866 р., була видана перша державна
Російська фармакопея. З часом вона вдосконалювалась,
змінювалась, доповнювалась та перевидавалась у 1871,
1880, 1891, 1902 та 1910 рр. Друге видання (1871р.)
містить 876 статей: 237 – хімічні препарати, 209 –
препарати рослинного походження, 24 – тваринного, 17
– загальні назви.

При аналізі представленої у фармакопеї латинської
номенклатури перш за все звертає на себе увагу
розгалужена синонімія, що проявляється практично на
всіх рівнях. Так, багато латинських іменників, що
позначають органи рослин і в класичній латині суттєво
різняться за значенням, вживаються як синоніми.
Зокрема, у значенні «плід» або «насінина» вжито цілий
ряд іменників: semen (насінина), fructus (плід), bacca
(ягода), pomum (плід, в основному плід дерева), granum
(зернина), druppa (стигла маслина), caput (голівка,
верхівка), capsula (ящичок, шкатулка), strobilus (шишка),
conus (шишка), amentum (реп’яшок, сережка), galbulus
(горіх кіпарисовий), spora (спора).
Pomum s. Bacca Citri.1
Fructus Cubebae. – Кубеба.
Cubebae. Dpupae s. Baccae Cubebae.
Fructus Iuniperi .– Можжевеловые ягоды.
Baccae s. galbuli Iuniperi.
Fructus Carvi. – Плоды душистого тмина. Тминное
семя.
Semen Carvi s. Cari s. Cumini pratensis.
Fructus Anisi stellati. – Звёзчатый анис. Бадьян.
Semen Anisi stellati. Capsulae Anisi stellati s. Badiani.
Fructus Lupuli. – Плоды хмеля.
Strobili s. Coni s. Amenta Lupuli.
Наприклад: Fructus Citri recentes. – Свежий лимон.
Lycopodium. – Споры плауна. Плаунное семя.
Sporae s. Semen Lycopodii.
Як «насінина» або ж «горіх» перекладаються у
назвах фармакогностичних об’єктів nux (горіх), faba
(біб), galbulus (горіх кипарисовий), nucleus (ядро,
кісточка) та semen (насінина):
Semina Myristicae. - Мускатное семя. Мускатный
орех.
Nux Moschata. Nuclei Myristicae .
Semina Cacao. – Семя какао. Какао.
Fabae Cacao. Semen Theobromatis.
У тексті чорним шрифтом виділено базові назви, а після них
всі наведені у аналізованій фармакопеї синонімічні назви.
Переклад номенклатурних назв у роботі наводиться мовою
оригіналу задля збереження особливостей російського
перекладу, що само по собі може бути цікавим об’єктом
лінгвістичного аналізу.
1
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У значенні «трава» вживаються herba (трава), folium
(лист), summitas (верхівка), frons (листя, зелень), apex
(верхівка):
Folia Belladonnae. - Листья одурника или
красавки или сонной одури.
Herba Belladonnae s. Solani furiosi.
Herba Absinthii. – Полынь.
Summitates Absinthii.
Herba Cappilorum Veneris. – Адиант Венерин.
Женский волос.
Frondes s. Herba Adianti veri.
Herba Centaurii minoris. – Золототысячник.
Золотникова трава.
Summitates Centaurii minoris.
Apices florentes Centaurii.
У синонімічному значенні виступають radix (корінь),
rhizoma (кореневище), tuber (клубінь, бульба), stolo
(кореневий пагін), lignum (деревина):
Rhizoma Caricis. – Кореневище песочной осоки.
Radix s. stolones Caricis arenariae s. Graminis rubri.
Rhizoma
Filicis.
–
Кореневище
мужского
папоротника.
Radix Filicis maris.
Tubera Jalapae. – Клубни ялапы.
Radix Jalapae.
Radix
Sassafras.
–
Сассафрасный
корень.
Сассафрасное дерево.
Lignum Sassafras. Lignum Feniculi.
У близькому значенні вживаються flos (квітка),
petalus (пелюстка) та summitas (верхівка):
Flores Rhoeados. – Лепестки полевого мака.
Petala Papaveris, Rhoeados s. Papaveris erratici.
Flores Millefolii. – Цветки тысячелистника, или
кровавника, или тысячелистной гулявицы.
Summitates Millefolii.
Цікаво вживання чотирьох латинських іменників у
значенні «мох»: fucus (лакмусовий лишайник), lichen
(лишайник, грецьк.), muscus (мох), alga (морська трава,
водорості).
Наприклад: Caragaheen. – Караген. Ирландский или
морской мох.
Хрящевик курчавый.
Fucus s. Lichen s. Muscus s. Alga Caragaheen
s. Caragheen.
Fucus crispus. Lichen Hibernius.
Терміносполучення cortex nucum (кора горіхів)
інколи
вживається
паралельно
з
pericarpium
(навколоплідник) та pulamen nucum (кірка горіхів):
Cortex Aurantii. – Померанцевая корка.
Pericarpium Aurantii.
Cortex fructuum Juglandis. – Корка грецких орехов.
Cortex Nucum Juglandis viridis.
Pulamen Nucum Jnglandis.
Як синоніми виступають у значенні «стеблина» stipes
(стовбур, гілка) та caulis (стеблина):.
Stipites Dulcamarae. – Стебли сладкого паслена.
Caules Dulcamarae:
У значенні «гриб, губка, трут» у фармакопеї
зазначені boletus (гриб боровик), fungus (гриб) та
agaricus:
Boletus igniarius. – Врачебный трут.
Fungus igniarius.
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Agaricus Chirurgorum.
Boletus Laricis. – Лиственичная губка. Лиственный
гриб.
Fungus Laricis.
Agaricus albus.
Agaricum.
Близькі за значенням іменники та терміносполуки
gemma florifera (брунька цвітоносна), turio (молодий
пагін), oculus (брунька), flosculus inevolutus(квіточка
нерозкрита), alabastum (пуп’янок, бутон):
Gemmaе Pini. – Сосновые почки.
Turiones Pini silvestris.
Gemmae Populi recentes. – Свежие тополевые почки.
Turiones s. Oculi Populi.
Caryophylli. – Гвоздика.
Gemmae floriferae s. Flosculi inevoluti Caryophylli
aromatici.
Alabastra Сaryophylli.
Цікаво, що синонімічними назвами органів рослин
обтяжена, головним чином, латинська номенклатура. У
російських назвах органи рослин зазначені, зазвичай,
лише одним словом (рідко двома). Тоді як
синонімічність назв самих рослин широко представлена
як у латинських, так і в російських назвах. Про це
свідчать і наведені вище, і не наведені тут приклади назв
фармакогностичних
об’єктів,
представлених
у
Російській фармакопеї другого видання.
Іншим об’єктом розгалуженої синонімії є назви
лікарських форм.
Часто не розрізняються за значенням іменники aqua
(вода), liquor (рідина) і solutio (розчин):
Chloretum solutum. – Раствор хлора. Хлорная вода.
Aqua s. Solutio s. Liquor Chlori.
Aqua oxymuriatica s. chlorata.
Aqua phagedaenica flava. – Желтая едкая вода.
Liquor mercurialis flavus.
Aqua Picis .– Дегтярная вода.
Solutio Picis. Aqua picea.
Синонімами до aqua можуть також виступати spiritus
(спирт) та balsanum (бальзам):
Aqua aromatica. – Ароматний спирт.
Aqua cephalea, Aqua s. Balsanum s. Spiritus
Embryonum.
Крім того, іменник liquor (рідина) у фармакопеї
близький за значенням до іменників tincturа (настоянка)
та essentia (есенція):
Liquor seriparus. – Эссенция для приготовления
сыворотки.
Liquor ad serum Lactis parandum.
Tinctura s. Essentia seripara.
Іменник tincturа може ще вживатися у тому ж
значенні, що і infusum (настій), а іноді як синонім до
нього зустрічається іменник anima (випаровування):
Tinctura Rhei amara. – Водная ревенная настойка.
Tinctura Rhei aquosa.
Tinctura Rhabarbari aquosa.
Anima Rhei.
Infusum Rhei alkalinum.
Як синоніми до tincturа, крім essentia, зустрічається
також elixir (еліксир):
Tinctura Menthae piperitae. – Мятная настойка или
эссенция.
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Essentia Menthae piperitae.
Tinctura Opii benzoica. – Настойка опия с
красноладанной кислотой.
Elixir paregoricum.
Tinctura Opii camphoratа.
Tinctura Chinae compositа.– Сложная настойка
хины.
Elixir roborans Whyttii.
Іменник infusum, який у сучасній номенклатурі
вживається у значенні «настій», у фармакопеї другого
видання перекладається ще і як «наливка»:
Іnfusum Althaeae. – Наливка просвирнячного корня.
Infusum Sennae compositum. – Сложная наливка
александрийского листа.
Unguentum майже завжди перекладається російською
мовою як «мазь», синонімічні до нього − balsamum
(бальзам), ceratum (воскова мазь) та cold cream:
Unguentum Elemi. – Мазь из элеми.
Balsamum Arcaei.
Unguentum Hydrargyri oxydi rubri. – Мазь красной
окиси ртути.
Balsanum ophthalmicum rubrum.
Unguentum Lapidis Calaminaris. – Гальмейная мазь.
Ceratum Calaminae. Ceratum Turneri.
Unguentum Leniens. – Кольд-крим.
Cold cream Anglorum.
З однаковим перекладом «сало свиняче» у
фармакопеї, як і у сучасній фармацевтичній
термінології, зустрічаються два іменника – axungia та
adeps:
Аdeps suillus. – Свиняче сало.
Axungia suilla. Axungia Porci s. porcina depuratа s. loti
s. curata.
Поширена синонімія і серед прикметників, які
виступають у ролі означень у номенклатурних назвах та
рецептурних прописах. Наприклад, у значенні
«звичайний», «простий» вживаються прикметники
venalis (той, що продається), communis (загальний,
звичайний), crudus (необроблений), ordinarius (той, що
відповідає загальним правилам; звичайний), vulgaris
(звичайний, загальновизнаний):
Acetum crudum s. commune. – Обыкновенный уксус.
Hydrargyrum crudum. – Обыкновенная ртуть.
Aqua communis – простая вода.
Acidum
hydrochloricum
s.
muriaticum
s. hydrochloricum venale s. commune. – Обыкновенная или
простая хлористоводородная кислота. Простая соляная
кислота.
Flores Chamomillae vulgaris. - Цветки обыкновенной
ромашки.
Emplastrum Cantharidum ordinarium. – Обыкновенный
нарывной пластырь. Пластырь шпанских мух.
Прикметник simplex, в основному, вживається у
значенні «простий за складом», але інколи наближається
за значенням до наведених вище прикметників: Aqua
antimiasmatica Koechlini simplex. – Обыкновенная
Кёхлинова вода.
У значенні «очищений» наведені дієприкметники
rectificatus, purificatus та depuratus:
Mercurius vivus depuratus. – Очищенная ртуть.
Pyroleum animale rectificatum. – Очищенное животное
масло.

Однак, як «очищений» перекладаються також curatus
(старанно приготовлений), lotus, elotus (вимитий,
промитий), laevigatus (пом’якшений, подрібнений):
Axungia Porci s. porcina depurata s. lota s. curata. –
Очищенный свиной жир. Свиное сало.
Sulfur depuratum. – Очищенная сера.
Stibium sulfuricum nigrum laevigatum. – Очищенная
сернистая сурьма.
Antimonium depuratum praeparatum.
Sulfuretum Stibii s. stibicum laevigatum.
Частина зазначених вище синонімічних означень
активно вживається і в сучасній фармацевтичній
номенклатурі, інші не зустрічаються сьогодні взагалі.
Серед інших особливостей, що відрізняють
номенклатуру Російської фармакопеї другого видання
від сучасної фармацевтичної термінології, можна
виділити також широке вживання метафоризованих назв
(умовно
назвемо
їх
тривіальними)
багатьох
представлених у ній об’єктів. Це стосується як
латинських, так і російських найменувань. Наприклад:
Acidum chloro-nitricum. - Смесь хлористоводородной кислоты с азотной. Царская водка.
Aqua regia s. regis.
Acidum tartariсum. – Виннокаменная кислота.
Sal essentiale Tartrati.
Kali sulfuriсum. – Сернокислое кали.
Sulfas кalicus s. Potassae.
Arcanum duplicatum.
Tartarus vitriolatus.
Kalicum sulfuratum purum. – Чистый сернистый
калий. / Чистая
Hepar sulfuris purum серная печень.
Magnesia sulfurica – Сернокислая магнезия. Горькая
соль.
Sal amarus s. amarum. Sal Anglicum s., Sodlitzense.
Sulfas
magnesicus c.Aqua.
Vinum Stibio-Kali tartarici. – Рвотное вино.
Vinum antimonii.
Vinum stibiatum s. emeticum.
Manna. – Манна. Росный мед.
Succus Taraxaci exsiccatum.
Mel roxidum.
Collodium Cantharidum – .Коллодий шпанских мух.
Нарывной коллодий.
Collodium cantharidale s. vesicans.
Cuprum aluminatum. – Глазной камень.
Lapis divinus s. ophthalmicus St. Yvesii.
Sulfur stibiatum elotum - Промытая сера. Промытый
серный цвет.
Flores Sulfuris.
Звертає на себе увагу широке вживання означень –
прикметників і дієприкметників, у такому обсязі не
вживаних у сучасній номенклатурі:
glacialis – льодяний; essentialis – істотний, вагомий;
volatilis – леткий; lucidus – прозорий; tepidus – теплий;
corrosivus – їдкий; phagedericus – раз’їдаючий; fusus –
розріджений, рідкий; mitigatus – пом’якшений; ingarius –
горючий; vesicans – їдкий, divinus – чудовий,
божественний; coctus – варений; foetidus – вонючий;
insulsus – несолений; catholicus – загальний; inpissatus –
ущільнений;
limatus–оброблений,
laevigatus–
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пом’якщений,подрібнений; rosus – скоблений; sebaceous
–сальний; roscidus–росяний, вологий; crispus –
закручений; fluviatilis – річковий; navalis – корабельний
та інші.
Тільки вод, що застосовувались для приготування
ліків у фармакопеї представлено 6 видів: Aqua destillata
– перегнана вода; Aqua communis – проста вода; Aqua
calida – гаряча (тепла) вода; Aqua ebullientis – кипляча
вода; Aqua fervida – кип’ячена вода; Aqua frigida –
холодна вода.
Характерним для Російської фармакопеї другого
видання є утворення прикметників від назв рослин та
хімічних елементів, що є рідким явищем у сучасній
фармацевтичній номенклатурі:
Acetum scilliticum. = Acetum Scillae. – Уксус морского
лука.
Sapo Jalapicus. – Ялапное мыло.
Sapo terebinthinatus. – Терпентинное мыло.
Unguentum propoleum. = Unguentum gemmarum Populi
– Тополевая мазь.
Unguentum rosatum. – Розовая мазь или помада.
Emplastrum mercuriale. = Empastrum Hydrargyri. –
Ртутная мазь.
Oleum Lini sulfurato-terebinthinatum – Отвар серы в
льняном и терентиновом маслах.
Поширене також вживання вищого та найвищого
ступенів порівняння прикметників, прислівників та
дієприкметників, особливо у рецептурних прописах, що
у сучасній фармацевтичній номенклатурі зустрічається
рідко. Всі вони перекладаються звичайним ступенем
прикметника:
Spiritus Vini rectificatissimus. – Очищенный винный
спирт.
Gossypium purissimi. – Чистая вата.
Micae Panis albissimae. – Крошки белого хлеба.
Residus specierum ex decocto fortiore. – Остатки сбора
крепкого отвара.
Plumbi oxydatum subtilissime pulveratum. – Свинец
закисный тонкопорошкованный.
Acidum aceticum concentratissimum. – Крепкая
уксусная кислота.
Adeps suillus elotus recentissimus. – Свежее промытое
свинное сало.
Decoctum Zittanni fortius. - Крепкий Цитманов
раствор.
Decoctum Zittanni mitius. – Слабый Цитманов
раствор.
Однак, синонімія в номенклатурі Російської
фармакопеї другого видання, найбільш широко
представлена в латинських та російських назвах
хімічних сполук – солей, оксидів і, зокрема, хімічних
елементів та кислот. Це явище цікаво проаналізувати
окремо і порівняти з сучасним станом хімічної
номенклатури. Тут же обмежимося декількома
прикладами, які ілюструють розгалужену синонімію –
використання,
як
правило,
п’яти-семи
різних
граматичних моделей побудови назв хімічних сполук.
Hydrargyrum jodatum rubrum. – Красная йодистая
ртуть,
Однойодистая ртуть.
Hydrargyrum bijodatum rubrum.
Mercurius jodatus ruber.
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Bijodetum Hydrargyri.
Hydrargyrum perjodatum.
Iodetum hydrargyricum.
Deutojodetum Hydrargyri.
Kali aceticum solutum. – Раствор уксуснокислого
кали.
Acetas Kalicus s. Potassae solutus.
Liquor Kali acetici s. Acetatis Kalici.
Liquor Terrae foliatae Tartari.
Natro – Kali tartaricum. – Виннокаменнокислое
натрокали;
Сеньетова соль.
Tartras natrico-kalicus.
Tartras Potassae et Sodae.
Tartarus natronatus.
Sal polychrestum Seignetti.
Ferrum chloratum. – Однохлористое железо.
Chloretum ferrosum.
Protochloretum Ferri.
Ferrum muriaticum oxydulatum.
Ferrum oxydulatum hydratum. – Водная окись
железа.
Ferrum hydricum.
Hydras ferricus s. Oxydi Ferri.
Crocus Martis aperitivus.
Ferrum oxydulatum fuscum.
Acidum pyrolignosum crudum. – Очищенный
древесный уксус,
Очищенная древесная кислота.
Asidum pyrolignosum s. pyroxylicum rectificatum s.
depuratum.
Acidum Ligni empyreumaticum rectificatum.
Acidum
hydrochloratum
purum.
–
Чистая
хлористоводородная или соляная кислота.
Acidum hydrochloratum s. Chlorhydricum s. muriaticum
purum.
Spiritus Salis acidus purus.
Наведені вище приклади слугують ілюстрацією
історичних процесів формування міжнародної хімічної
номенклатури. Деякі вживані у них моделі, як,
наприклад, прикметники з суфіксом -et- у назвах аніонів
солей безкисневих кислот, окремі назви хімічних
елементів, метафоризовані назви хімічних сполук
сьогодні практично не вживаються. Але інші закладені в
ній принципи та моделі побудови назв кислот, оксидів та
солей покладені в основу нині діючої міжнародної
хімічної номенклатури.
Висновки. Розгалужена синонімія, багатозначність
термінів та широке вживання метафоризованих назв –
відмінні особливості фармацевтичної термінології на
ранньому етапі становлення. Однак, послідовна робота з
очищення фармацевтичної і, перш за все, хімічної
номенклатури, від надлишкової синонімії проводилась
постійно. Так, кількість синонімів за 30 років
скоротилася з 5 – 7 у фармакопеї 1871 р. до 1 – 2 у
фармакопеї п’ятого видання 1902 року. Але питання
синонімії залишається актуальним і для сучасної
фармацевтичної термінології.
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УРБАНІСТИЧНІ МОТИВИ
У ПОВІСТІ-СЮР «АБРА&КАДАБРА» ГАЛИНИ МАЛИК
У статті окреслено спроби осмислення передумови становлення та ґенези розвитку урбаністики в
українській літературі кінця XX ст. − початку XXI ст. Проаналізовано урбаністичні мотиви у творчості
дитячої письменниці Галини Малик на прикладі повісті-сюр «Абра&Кадабра».
Ключові слова: урбаністика, повість-сюр, абра&кадабра, місто У, Вася-Денвер, памʼятники.
Постановка проблеми. У кінці XX ст. − на початку
XXI ст., а надто останнім часом, набуває нового
наукового
осмислення
урбаністична
література.
Надмірна увага письменників до міста як генератора
розвитку людської цивілізації, спричинена кризою межі
століть: духовною, соціально-політичною, світовою,
економічною. У світі відбувається певний дисбаланс,
дезорієнтування, хаос, у якому література покликана
адаптувати сучасне суспільство до зматеріалізованого
життя. За словами дослідниці української урбаністичної
прози ХХ століття В. Г. Фоменко: «Спільна мета
письменників − осмислити місто як модель світобудови
та усвідомити, як місто і світ в цілому взаємодіють із
внутрішнім світом сучасника» [1, с.9].
Окрім згадуваної вище праці В. Фоменко «Місто і
література:
українська
візія»,
дослідженню
урбаністичної теми в українській літературі приділяли
такі літературознавці, як: І. Кравченко, Р. Мовчан,
С. Павличко, М.Ткачук. Останнім часом усе частіше
з’являються праці, у яких ґрунтовно досліджена тема
міста.
Незважаючи на численні наукові студії, присвячені
дослідженню урбаністичної літератури, тема наукової
розвідки ще не була предметом спеціальної праці в
українському літературознавстві кінця XX ст. − початку
XXI століть. Крім того, у ній уперше розглядаються
особливості зображення міста в дитячій літературі, у
дихотомії «дитина – місто».
Формулювання теми свідчить, проте що в центрі
нашої уваги проблема, яка не може бути розкрита в
межах однієї статті.
Мета роботи − віднайти підхід до цієї проблеми і
визначити особливості зображення міста в українській
постмодерній дитячій літературі кінця XX ст. − початку
XXI ст. у площині повісті-сюр Галини Малик
«Абра&Кадабра».
У зв’язку з цим серед важливих літературознавчих
завдань актуальними виявляються:
− осмислити передумови становлення та ґенези
розвитку урбаністики в українській літературі кінця XX
− початку XXI ст.;
− з’ясувати особливості художньої розробки теми
міста в дитячій літературі на прикладі творчості Галини
Малик;

− здійснити аналіз повісті-сюр «Абра&Кадабра»
письменниці, розкриття образу міста;
Виклад основного матеріалу. Короткі обриси
урбаністичної тенденції в українській літературі
допоможуть нам глибше зрозуміти специфіку
змалювання образу міста в художніх творах різних епох,
і спроектувати ці модерні надбання на дитячу
літературу.
Починаючи від становлення української літератури і
до кінця ХІХ ст., урбанізм у певній мірі позначився на
творчості таких видатних митців, як Г. Сковорода,
І. Котляревський, М. Гоголь, Т. Шевченко, П. Куліш,
І. Нечуй-Левицький, у багатьох їхніх творах місто
поставало в опозиції з селом. Це пояснюється тим, що
українське суспільство до ХІХ ст. та й протягом нього
залишалося суспільством сільським, де місця справжнім
міським громадянам не було. Місто було перш за все
адміністративним центром, тому в українській
суспільній свідомості воно поставало ніби в двох
іпостасях: як втілення державності, і як втілення влади
грошей, що знівечують людську душу. Місто
сприймалося, як суцільне зло і приблизно так
зображувалося в літературі у 80-х роках. Проза
ХХ століття перестала орієнтуватися виключно на село
або й зовсім від нього відмежувалася. Місто стає
втіленням надій на краще життя, чому сприяє суспільноісторичний
розвиток
України.
Письменники
заглиблюються у сутність урбанізованого життя
людини, досліджують складні стосунки людини і міста.
Але особливим є те, що найчастіше в українській
літературі відчутні антиурбаністичні трагічні мотиви,
представлені в основному в опозиції «герой – місто».
Герой урбаністичної прози стає завойовником великого
міста, переважно це виходець із села, який прагне
підкорити цілий світ, але місто ламає його, герой
асимілюється з містом, втрачаючи власне «я», що
викликає у душі героя екзистенційний жах (Г. Тарасюк
«Тікаймо, Адаме, тікаймо!..»).
На теренах раннього модернізму образ міста
сприймається як чуже, вороже середовище. Аби
наблизити його,
письменники звертаються
до
містифікації (М. Вороний, Ю. Будяк, А. Мамонтов). На
думку Я. Поліщука, дилема рустикальної та
урбаністичної ідеї залишається визначальною також у
творчості українських майстрів 1920−1930-х років −
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В. Підмогильного,
М. Хвильового,
Є. Плужника,
В. Домонтовича [2, с.39]. Своєрідним експериментом зі
словом і звуком став вірш М. Семенка «Місто»,
написаний у футуристичному ключі, де письменник
вдало відтворив особливий кругообіг людського життя у
мегаполісі.
На початку ХХІ ст. зовсім нового звучання набуває
роман Олександра Ірванця «Рівне/Ровно», який є
новаторським у зображенні фантасмагоричного міста,
болючої проблеми двох Україн. Нещодавно з’явилася
урбаністична збірка поезій Богдана-Олега Горобчука
«Місто в моєму тілі», яка наскрізь пронизана суто
міським духом, егоцентризмом, тілесністю. Урбанізм у
літературі для дорослих не міг залишити обабіч
літературу для дітей, спочатку це були просто міські
казки, на зразок мандрів якоїсь тварини чи людини
містом, але згодом місто стає тлом для створення
сюжетів і образів для дитячих творів. Треба згадати і
сучасну дитячу письменницю З. Мензатюк «Київські
казки».
В українській урбаністиці протягом попередніх
століть поставали опозиції «місто і село», «людина і
місто», «жінка і місто», але «дитина і місто», або
«дитина в місті» зустрічаємо рідше. Треба зазначити, що
в основному в літературі проблемі дитини і міста
приділяли увагу найчастіше жінки, які не боялися
експериментувати зі словом, сюжетом, інстинкт
материнства змушував перейматися проблемами
сучасності, переживати за підростаюче покоління,
виховувати його на прикладі своїх літературних
шедеврів. На зламі ХХ-ХХІ століть, образ міста стає
мрією, надією на краще майбутнє, потужним
індустріальним центром, культурним та науковим
осередком тощо. Перед сучасними письменниками
постає завдання показати дитину і місто у своєрідній
дихотомії, а не в опозиції. Налаштувати дитячу
свідомість на дружелюбне ставлення до міського життя,
показати, що її особисте «я» не загубиться у міському
вирі життя.
Проза Галини Малик – принципово урбаністична,
тобто про місто і городян, що особливо потрібно для
переважно аграрного Закарпаття і вже практично
всуціль сільської української літератури для дітей.
Повість-сюр «Абра&Кадабра» вийшла у 2011 році,
дія якої відбувається в містечку У, де шириться дивна
епідемія: всі втрачають здатність нормально говорити і
замість того вимовляють одне лише словосполучення:
абракадабра. Описуючи пошесть, письменниця створює
цілу галерею сатиричних портретів, анекдотичних
сюжетів, кумедних ситуацій. Це дуже своєрідний зріз
українського суспільства початку нашого століття,
показаний через призму сатири. Рятують же людей
реальні ужгородські памʼятники, бо, як твердить автор,
тільки памʼять здатна повертати мову.
Образ міста у творі Галини Малик зображено у
вигляді ноутбуку, віртуальної уяви: «Щось клацнуло,
вона відкрилася як ноутбук, і почвара почала натискати
кнопочки і клавіші. Дисплей засвітився зеленкуватим
світлом, на ньому зʼявилися обриси Земної кулі, що
почала збільшуватися. Ось вона затулила собою весь
екран. А потім на ньому виник Євразійський континент,
що теж почав збільшуватися, аж поки перед очима

почвари зʼявився напис: «Місто У» і карта міста з
назвами вулиць і річки, яка ділила місто навпіл» [3, с.6].
У назві твору зашифровано й, одночасно подається
розгадка, розкодування певних прихованих смислів. У
більшості
тлумачних
словників
«абракадабра»
трактується як нісенітниця, безглуздя, казна-що. Отже,
перший висновок такий: людей покарано за те, що мова
у соціумі втратила свій первинний смисл, коли речі
називалися своїми іменами, і перетворилася на
нісенітницю, безглуздя. Адже дуже часто люди говорять
не те, що думають, думають не те, що говорять,
завуальовують за словесним плетивом суть справи,
вчинку.
Проте можливий інший варіант розшифрування
назви, якщо взяти до уваги значення, яке пропонує
«Великий тлумачний словник української мови»:
магічна формула, таємне слово, що їм приписувалася
чудодійна сила [4, с.8]. Це магічне слово вживалося в
давнину як закликання проти різних хвороб. Ймовірно,
що це формула порятунку і зцілення людини.
Гіпотетична можливість такої епідемії спонукатиме
людство до розуміння того, що значить мова для
суспільства, точніше, що означає її втрата.
Автор
«приховує»
головну
думку
за
«абракадабричною» формою: людство втрачає дар
Божий – мову та велику розкіш спілкування. І є
небезпека, що перестане розуміти себе, одне одного. Бо
в сучасному світі мова – це навіть не носій інформації, а
«словоблудіє».
Тому й відбуваються на цій прекрасній планеті
неподобства та злочини: війни, стріляють по мирних
жителях військові, виконуючи чиїсь безглузді накази,
так, як це відбувалося під час епідемії «абракадабри» у
місті У, злодіяння, ті, що біля керма, розкрадають
державне майно, нищать природу. Так, начальник
сьомого ЖРЕРУ наказав спиляти в одному з дворів
девʼятиповерхівки всі дерева, які заважали ремонтувати
теплотрасу, губернатор містечка У ховається за мурами
власної дачі від реальних проблем і прагне залишити цю
недолугу, доведену до жалюгідного стану ним і такими,
як він, країну та заховатися за високим парканом, якому
ймення «закордон». Радник − друга особа в місті,
настільки навчений мистецтву «словоблудія», що вже й
не помічає власної словесної брехні. Гротескова
ситуація: складаючи звернення до громадян, радник так
захопився, що від реальної ситуації не залишилося
майже нічого, крім слова «епідемія».
Завгосп гімназії, що одним із перших намагається
перетнути кордон, щуряча натура − першим із тонучого
корабля, відчуває тільки тваринний жах, коли бачить, як
пам’ятник рушає зі свого місця та переступає через
нього. Блискуче авторське порівняння: «Романа
Миколайовича
наче
паралізувало.
Він
м’яко
перекинувся на спину і так і завмер, наче отой жук, що
прикидається мертвим, коли йому загрожує небезпека,
або коли він просто лякається» [3, с.86]. Цей чоловік не
дивується та не відчуває своєї мізерності, бо надто давно
перестав бути повноцінною людиною.
Навіть діти втягнуті у цей брудний і недосконалий
дорослий світ: вони просто пристосовуються до умов
життя. Не випадковим був вибір почварою першої
жертви та помічника. Це учень п’ятого класу гімназії
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Вася-Денвер, який ненавидів навчання, заздрив крутим
хлопцям, бо не мав комп’ютера та найсучаснішого
мобільного телефону. А поки цього всього не мав, то
виливав свою злість на слабших однокласниках,
собаках, котах. Це типова сучасна цивілізована дитина з
не надто забезпеченої сім’ї, де матеріальні проблеми є
насущними, а будь-які інші не вирішуються з тої простої
причини, що потреби у духовному, моральному,
фізичному розвиткові просто не існує. І де ж взятися
справжнім людським цінностям, якщо вони у цьому
суперцивілізованому та до краю зматеріалізованому
світі не в ціні. Школяр виявився доволі кмітливим
хлопцем: швидко зрозумів, як мати вигоду із ситуації,
що склалася. Він стає перекладачем, адже залишається
чи не єдиним, хто розуміє людську мову.
Отже, Вася почувається переможцем, героєм свого
часу. Йому до рук припливло таке давно жадане
багатство. І зовсім неважливо, який обирається для
цього шлях − прихований чи прямий шантаж,
вимагання, погрози: гімназист Денвер − господар
становища. Втішені його найбільші амбіції: він має все,
чим був обділений: найсучасніші комп’ютери, мобільні
телефони, цифрові камери, одяг, гроші. Проте, біда в
тому, що немає перед ким хизуватися: усі заклопотані
спільною проблемою − втратою мови та можливості
порозумітися.
Завершення
історії
життя
Васі
трагікомічне: він сам стає почварою, оброслою
золотавим хутром, подіяли краплі, які щоночі капав
хлопцю у вухо мутант, зате обвішаний мобільниками,
цифровими апаратами, з грубою чорною барсеткою на
поясі. Автор показує своїх героїв у екстремальній
ситуації, адже найкраще пізнається людина у
випробуваннях.
Розв’язка твору доволі несподівана. Мешканців
містечка рятують пам’ятники. Вони у Галини Малик
незвичайні: коли місто спить, Воїн-Визволитель,
Художники, Поет, Кобзар і Будитель збираються у
міському альпінарії, обговорюючи новини: «Аби
погомоніти про голубів і політику» [3, с.4]. Пам’ятники
− це авторське втілення вічного, божественного
творчого начала в людині, незнищенності духу та
непроминальних цінностей: добра, любові, честі. Саме
тому вони непідвладні хворобі, що охопила місто.
Пам’ятники єдині, хто не втратив безцінний дар мови і
тому мають можливість домовитися, як бути у непростій
ситуації.
Цікаво, що першопоштовхом до порятунку
мешканців міста стає жабеня. Такий прийом: поєднання
іронії та абсурду, − автор обирає для увиразнення
важливої думки: є надія на отямлення людини та
людства, бо природа здатна до відродження та може
допомогти братам своїм старшим.
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Для манери письма Галини Малик характерні
простота і принциповість викладу, відсутність
пафосності. У цьому творі багато іронії, сатири, а то й
сарказму в описах персонажів, їхніх учинків, думок:
«Хоч це й була відверта брехня, але радник губернатора
вже так звик брехати народу, що це йому було
заввиграшки. Однією брехнею більше, однією менше −
яка різниця?! Та й мета її начебто була благородна −
заспокоїти мешканців міста»; «Олодару Олодаровичу не
подобалися ні епідемії, ні тим паче пандемії, а також
стихійні лиха, які тягли за собою купу клопотів і нервів.
Але... З іншого боку, у стихійних лих були свої плюси...
Наприклад, великі гроші, які виділяє держава на
подолання їх наслідків...»; «Отже, якщо подзвонить
президент, він не зрозуміє жодного президентського
слова. А кому потрібен такий губернатор, який не
розуміє начальства?»; «Отож сливи, вишні та горіхові
дерева спиляли бензопилою «Дружба», хоча про яку
дружбу між пилкою і деревами, які вона пиляє, може
йти мова» [3, с.4; с.23; с.45].
Висновки. У статті зʼясовано важливі проблеми
особливостей художньої реалізації урбаністичного
дискурсу в дитячій літературі ХХ ст. – ХХІ ст., які
простежуються у творі «Абра&Кадабра» сучасної
письменниці Г. Малик. За сюжетом повісті-сюр чітко
проглядається
реальність
з
усіма
сучасними
проблемами: екологічними, моральними, етичними,
духовними, політичними. Своєю «абра&кадаброю»
дитяча письменниця зробила заявку на дорослого
читача. Твір Галини Малик − це застереження. Бездумне
нищення природи міста, комп’ютеризація, бездуховність
роблять свою чорну справу: людство, цивілізуючись,
деградує.
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СТИХІЙНІ ПЕРВНІ ХУДОЖНЬОЇ ОБРАЗНОСТІ
В ПОЕЗІЇ Ю. ДАРАГАНА
У статті розкриваються стихійні джерела поетичної уяви, за допомогою методології «психоаналізу
стихій» виявляється генетичний зв’язок художніх образів в поезіях Ю. Дарагана з певними матеріальними
стихіями, які надихали автора, в контексті реалізації авторської настанови на творення й утвердження
нового національного міфу. На підставі проведеного аналізу відзначається домінування повітряної стихії у
творчій уяві поета, що знайшла своє відображення в різних типах образів, але, найперше, в образах, що
виступають архетипами чистоти й легкості, та пов’язані із оніричними мареннями польоту та долання,
що відповідають ідейній авторській настанові на творення чинного героїчного національного характеру.
Ключові слова: художній образ, поетична уява, матеріальна стихія, оніричне марення, архетип.
Постановка проблеми. Творчість поетів «Празької
школи» тривалий час перебувала на периферії
українського літературного процесу і досліджувалася
переважно в діаспорі. Серед авторів, що зробили внесок
у вивчення цього питання, Ю. Шевельов, І. Качуровський, І. Фізер, Б. Рубчак, Б. Кравців, М. Неврлий,
Б. Бойчук тощо. Перегляд радянських літературних
канонів актуалізував необхідність всебічного її вивчення
і в Україні. Дослідження «Празької школи» в Україні
пов’язано, насамперед, з іменами О. Астаф’єва,
А. Дністрового, В. Просалової, М. Ільницького, В. Моренця, О. Багана. Окремим представникам цього літературного феномену присвячені монографії Т. Рязанцевої
та Л. Куценка. Дослідженню творчості поетів «Празької
школи» в контексті неоміфологізму присвячені роботи
А. Вонторського, О. Кривчикової. Але попри великий
інтерес і помітні зрушення у вивченні творчості поетів
«Празької школи», не всі її аспекти й персоналії розкриті
належним чином.
Мета роботи – розкрити стихійні первні художніх
образів у поезії Ю. Дарагана в контексті реалізації
спільної для поетів «Празької школи» авторської
настанови на творення й утвердження нового
українського національного міфу.
Виклад основного матеріалу. Національний міф за
своєю природою належить до світу ідей. Проте будь-яка
ідея знаходить в літературі своє відображення тільки
через художні образи. Художня образність поетичної
творчості
«Празької
школи»
значною
мірою
підпорядкована головним ідеям і завданням, які вона
була покликана виконувати. В поезії більшості «пражан»
ідея владно підпорядковує собі не лише форму, а й саму
уяву поета. Як відзначає В. Марко, говорячи про
Є. Маланюка, він «поет концептуально визначений,
політично загострений. Його позиція заявлена прямо й
безкомпромісно, а поетична ідея захоплює не тільки
сферу свідомості, а й підсвідомого» [1, с.97]. Але, навіть
якщо загальний план поетичної «будівлі» свідомо
нав’язаний розумом і волею поета, «будівельний
матеріал» у вигляді художніх образів поетична уява бере
з підсвідомих оніричних перечувань або марень. Висока
поезія, для якої чужі поверхневі запозичення й
заяложені рими й кліше – це діалог підсвідомості автора
з підсвідомістю читача. Лиш тоді, коли твір знаходить
відгук не лише на свідомому рівні, а зачіпає підсвідомі

струни читача, зокрема й струни колективного
несвідомого, що відіграє таку важливу роль у триванні
національних міфів, збуджує його уяву, поезія досягає
своєї мети. Як зазначає французький дослідник
Г. Башляр, «будь-який вид поетики бере свої складники
– хай би якими незначними вони були – від матеріальної
субстанції, тож саме ця класифікація за матеріальними
стихіями має найміцніше поєднати поетичні душі. Щоб
віддаватися маренням із постійністю, достатньою для
написання поетичного твору, щоб мрії не виявились
тільки марнуванням швидкоплинних годин, необхідно,
щоб уява віднайшла свою матерію, щоб якась із
матеріальних стихій віддала їй властиву їй субстанцію,
властиві їй закони, характерну для неї поетику» [2, с.20].
Ю. Дараганові своєю збіркою «Сагайдак» по суті
судилося прокласти шлях, яким увійшла до української
літератури вся «Празька школа». У своїй статті,
присвяченій доктору Д. Донцову, Є. Маланюк так
згадував про первні того феномену, що згодом став
відомий як «Празька школа»: «Як це сталося, що ми,
адже ж озброєні духом великої ідеї, опинилися в
таборах? Як це сталося, що ми, адже ж ідейно
непереможені, тепер переможені й безсилі? Як могло
статися, що ми, сини Батьківщини, Батьківщину –
покинули, і Вона – залишилася без нас, її вірних синів?...
Залишалося шукати відповідей самостійно, отже,
самотужки. Бібліотек, властиво, майже не було. Отже,
треба було починати з себе самих, з роздумувань у пущі,
з лірики... І лірика заговорила перша. Але й лірика хочне-хоч керувалася на ту саму генеральну тему: як
сталося? чому сталося? Особисто думаю, що незабутній
Юрій Дараган (б. петербуржець), тріумфально
відкриваючи «Княжу Добу» і «Слово о Полку» і
квітнучи сухітничими півоніями на запалих щоках,–
щасливо прийшов до тих відкрить, саме шукаючи
відповіді «чому?» [3].
Сама назва збірки в цьому контексті надається до
цікавої інтерпретації. Цитуючи Р.М. Рільке, Г. Башляр
говорить: «Лук – минуле, що нас підштовхує […] Стріла
– майбутнє, що нас вабить...» [4, с.333]. Сагайдак – це
вмістилище стріл, що ще не отримали визначеності
пострілу, вмістилище ще не пророслих зерен
майбутнього.
Але Ю. Дараган вже епіграфом визначає минуле, що
певним чином підштовхує не лише його. Ідейні зв’язки
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між поезією Ю. Дарагана і «Словом о полку Ігоревім»
ми вже відзначали вище. Але цікавою є наведена цитата
і з огляду на її стихійну образність. «Сипахуть мі
тощими тули... великий женьчуг на лоно» – епіграф до
збірки «Сагайдак» апелює не тільки до «темного сну»
Святослава, але до самого оніричного перечування
тяжкості. Це перечування, так само як і образ перлів,
походить від природи землі, але не земна стихія є
джерелом художніх образів поета. Поезія Ю. Дарагана –
це постійне, повсякчасне долання цієї тяжкості
мареннями повітряної стихії.
Головною ознакою повітряної стихії є її легкість. Та
легкість, яку відчуває людина, що марить повітрям, уві
сні. А тому найпоширенішими мареннями цієї стихії є
марення польоту. В літературному тексті вони можуть
набувати різного вигляду. Серед уособлень цього
польоту і вітер, і птахи чи інші крилаті істоти, і стріла, і
крила, як його атрибут. У вірші «Ти снивсь колись
прапращуру мойому» марення польоту виявляються в
образі стріли: «Твоя стріла прошиє тонким свистом
Ранкове скло над степом запашним» [5, с.7]. В інших
творах марення польоту виявляється в образах вітру,
птахів, хмар тощо.
Так у вірші «Росами, росами запашними жевріють»
марення польоту уособлює образ вітру: «Вітер
свавільний, примхливий, розгонистий В рокоті
соняшних струн, Небо і степ задзвонили на провесні
Гомоном радісних лун» [5, с.26]. Це політ лункий,
прозорий
і
легкий,
названий
Г. Башляром
шелліанським [4, с.108], політ, що дарує радість волі і
відчуття повності життя. Безжурною свободою лету
дихають і рядки з поезії «Гомоніли кострубаті галки»:
«Очерет під жвавим вітром гнувся, Під весняним вітром
безголовим» [5, с.26]. Інший політ, політ сповнений
напруги й радості долання простору «на дужих крилах
волі» бачимо у вірші «Блакитний вітер – в чисте поле»:
«Блакитний вітер – в чисте поле, Перлини хмар – на
синій звід. Сплелася радість з тихим болем, Тремтить на
дужих крилах волі Прозоро чистий краєвид» [5, с.27].
Чистота поруч зі світлом і ясністю є традиційними
атрибутами небес [4, с.108]. Ця ж чистота, прозорість
блакиті позначають краєвид у вірші «Літо»: «Синьо,
зелено і золото В літній день... Синьо, золото і зелено В
далині...» [5, с.17]. Можна сказати, що небо – це архетип
чистоти, чистоти у фізичному її сенсі. Але чистота
фізична завжди має відповідника в чистоті моральній.
Уособленням такої чистоти є світанок нового дня.
Адже, як вказує Г. Башляр, «Світанок – це невинність
майбутнього дня: світ просинається омолодженим» [4,
с.209]. Характерними в цьому плані є образи з поезії
«Птах». Вогонь і небо – це два архетипи чистоти, що
з’єднуються в одну цілість у світанковий час. Слід
зазначити, що зовсім інакше сприймається це поєднання
в навзахідню годину, коли вогонь в небесах викликає
асоціації з кров’ю і смертю. Але в поезії «Птах»
архетипна чистота мариться в образах польоту: «Взлітає
день, вогнистий півень, У незасмічену блакить, І перший
рух його на південь, На синєзоряний Бескид [...] Палає
срібнобарвний хвіст [...] Лети ж, о, півню
злотоплечий...» [5, с.10]. Цікавим в контексті марення
чистоти є й епітет «злотоплечий».
Та небо дає Ю. Дарагану не тільки легкість марення
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польоту. Небо дає відчуття свободи, радість долання
опору стихії, простір і глибину. Воно живе й мінливе, як
саме життя, адже як пише Ю. Дараган у поезії
«Величне»: «Зоряна ніч – відбиток орлої думки». Воно
наділене глибиною, манить до своїх осяйних безодень:
«Хто це казав, що небо мертва стеля [...] Все глибше
угорі озорена пустеля...» [5, с.9]. Той самий образ
озореної пустелі бачимо і у вірші «Шамотіння шамшаве,
шипшина»: «Ні душі... Над лиманом завмерли Зоріперли...» [5, с.30]. І та ж безодня вглядається в читача з
рядків поезії «Кавказьке»: «Де зазирають в прірву скелі,
Де, як поема, барвний світ, Над сном маленької оселі –
Мов стрічка синій оксамит» [5, с.15]. Образ безодні за
своєю природою амбівалентний. Він викликає як
марення польоту, так і нав’язливий страх падіння. Та
відчуття падіння назагал не характерне для повітряної
уяви, адже це відчуття нерозривно пов’язане із
відчуттям тяжкості. Тож у поетиці Ю. Дарагана, для
якого падіння – це перевернутий зліт, воно майже не
виявляється. В якості поодинокого прикладу можна
навести рядок із поезії «У потязі»: «Летіли ми, немов у
прірву камінь...» [5, с.16]. Втім, навіть політ у прірву, це
не зовсім те саме, що падіння.
Але простір має не тільки глибинний вимір. У вірші
«Спливло, занурилось, загасло» Чумацький Шлях
традиційно для української народної уяви виступає в
образі дороги серед неозорого степу: «Курить мій віз
чумацьким шляхом Туманом, сріблом і вином» [5, с.33].
Заквітчана далечінь проглядає в нічному небі з поезії
«Похід»: «Айстри-зорі квітнуть в оксамиті Урочистих,
лагідних небес...» [5, с.21]. Степ – це безкрайній обшир,
що дарує номадичну радість вічного руху, вічного
долання. Адже куди б кочовик не рухався, «він завше
перебуває в центрі пустелі, в центрі степу» [6, с.363].
Зорі квітнуть в оксамиті небес, а роса жевріє в єдвабі
степів: «Росами, росами запашними жевріють Єдваби
зелених степів...» («Росами, росами запашними
жевріють») [5, с.26]. Так відбувається інверсія образів в
поезії Ю. Дарагана. Роса, неодмінним атрибутом якої
виступає прозорість – це ще один архетип чистоти. Вона
має куди більше прав зватися небесною водою, аніж,
скажімо, дощ, адже має з небом спільні атрибути, такі як
прозорість, чистота тощо. Тож роса є тим образом, що
природно належить як до водної, так і до повітряної
стихії.
Тут варто згадати ще один образ, що перебуває на
межі повітряної і водної стихій, але за своєю
семантикою є протилежним до образу роси. Це образ
туману. Туман – це хворе повітря, що втратило легкість і
прозорість, втратило свою чистоту. Тому туман майже
завжди викликає тривогу, в ньому уява інтуїтивно
відчуває хворобливість і незриму присутність смерті:
«Три старші лицарі над яром зупинились, Коли над ним
туман піднявся білий...» («Луна минувшини») [5, с.18].
Чатує смерть в тумані і в поезії «Співає юний січовик»:
«Татарин вузькоокий В зелені хвилі, ніби окунь, Пірнув
і стежить з-за могил [...] І з України вітер дув, І тужно,
тужно сльози сьорбав І танув золотий туман...» [5, с.29].
І зовсім не випадково смертельна небезпека ховається у
водних образах («хвилі», «окунь», «пірнув» тощо).
Традиційно в людській уяві небу відповідає чоло
людини, що спричиняє численні «небесні» епітети, що
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прикладаються до нього: просвітлене, захмарене, навіть
означення широке й низьке мають «небесну»
відповідність. Тут можна порівняти хоча б із очима,
яким притаманна категорія «вузькості-широкості».
Наявні такі епітети і в творчості «Празької школи». Так,
у Ю. Дарагана у вірші «Ольга» є такі рядки: «В розпуці
заломила руки Ти над захмареним чолом...» [5, с.22].
Нечасто піддається Ю. Дараган впливові млявих
лінивих марень, сповнених спокою. Такі марення,
зокрема, пробуджує споглядання упокореного вогню. Як
стверджує Г. Башляр, «Імовірно, вогонь, ув’язнений у
вогнищі, вперше покликав людину до мрії, став
символом спокою, запрошенням до відпочинку. Важко
уявити собі, щоб філософія неробства могла обійтися
без споглядання палахкотючих дровець» [7, с.29-30].
Але все ж є в його поезіях і образи з таких марень.
Зокрема, у вірші «Літо» поет описує сам стан дрімотного
марення, навіяного вогнем: «Прозоре золото та іскри, І
над ланами пар, Моїх думок ліниву низку Вогонь
вкінець приспав... Лежу... проміння, злото, іскри, А над
ланами пар...» [5, с.12].
Ще одним прикладом дрімотного марення виступає
поезія «Дніпро, пунсовий захід, кручі...» Тут поета
заколисує вже не вогонь, хоча й він розлитий
навзахіднім небом, а вода. Про млявість як атрибут води
можна говорити багато, але наразі обмежимось словами
Г. Башляра, що «водна радість – це млявість і
спокій» [2, с.184]. Саме така вона в означеному вірші:
«Мить розгортається у вічне, І в океан – Дніпро. І ось,
досяжні всі принади, Легенди і казки, Гудуть далекі
водоспади, Бренить тропічний спів. Здається, піднесеш
правицю, І з голубої мли Повагом вийде чорна жриця На
берег золотий». Але навіть в поезії, навіяній водними
мареннями поет лине до своєї природної стихії: «І ткане
пурпуром склепіння Урочистих небес Пошле гудіння і
проміння, І спів казкових мес...» [5, с.13]. Подібні
марення, зокрема й поєднання повітряних і водних
образів, знаходимо також у вірші «Хмари білими стали
перуками»: «Хмари білими стали перуками... І пливу я,
пливу і всміхаюся... Чи не хвилі мене женуть? Так
казково під білим парусом Мандрувати у синю
путь...» [5, с.27]. З огляду на ідейні настанови «Празької
школи» ці рядки позбавлені головного: волі. Волі до
здобуття всіх тих принад, радості долання океанічного
простору, боротьби зі стихією. Адже мало снити далекі
казкові краї, лиш жага здобуття гідна героїчного
характеру. Це ж дрімотні марення, в яких спочиває воля,
і яким не місце у поезії чину. Зрештою, вони не творять
обличчя Дараганової музи, лиш свідчать про здатність
поета черпати надхнення із різних джерел.
Смерть – найбільше випробування в житті людини,
радикальна трансформація, що природно викликає
страх. Національний міф, міф за своєю суттю героїчний,
мусить здолати цей страх. Саме в цьому контексті маємо
розглядати поетику смерті в творчості «Празької
школи». «Щоденна буденна смерть – це не пишна
смерть вогню, що прошиває небо своїми стрілами;
щоденна смерть – це смерть води. Вода завше тече, вода
завше падає, вона завше витікає в своїй горизонтальній
смерті […] Муки води безмежні» – пише
Г. Башляр [2, с.24]. Але Ю. Дараган – поет не вмирання,
а волі. Тої волі, що становить в національному міфі

стрижень українського національного характеру.
Щоденна буденна смерть – смерть води – не знаходить
собі гідного місця в поетичних мареннях Ю. Дарагана.
Хоча у вмиранні дня, вмиранні щоденному незмінно
з’являються образи води. Так у вірші «В Карпатах»
Ю. Дараган пише: «Розтанув день рожевим снігом,
Вечірній серп за ним спада. В гірських озерах потемніла
Ще більше дзеркало-вода...» [5, с.11]. Образ «мертвих
вод» наскрізно проходить крізь поезію «Ти»: «Хай сонце
так невтримно хоче Пірнути у глибокий став...», «Хтось
виходить ридати над став, Затуляє руками обличчя,
Важко дише отрутами трав...», «Ось сонце кров вечірню
точить В блакитний і спокійний став...». І лиш далеким
спогадом за життя й свободу, маренням «в уяві блисне»
«вітром збурений Дніпро» і піднесені в небо «Хортиці
рідної урвиси» [5, с.36-38]. Те ж саме умирання притягує
уяву до «мертвої води» й у вірші «Вечір»: «Як князь
ранений – день схиливсь на захід [...] Рубіни крови
бризнули на дахи, І червінню спокійний став блищить.
Зітханням лине тихий повів вітру, І ладаном – осінній
аромат...» [5, с.24]. І ще одна смерть дня оспівана поетом
у вірші «У потязі»: «У склі води мигтять відбитки сосен
І перевернуті руїни замків. Ти бачиш – захід відкриває
рани І зустрічає смерть натхненним гимном...» [5, с.16].
Тут тиха «скляна» вода поглинає і небо, і дерева, і руїни.
Вода приймає в себе все на останній спочинок.
Але то все несправжня смерть, а лиш буденне
вмирання дня, що оновлений зродиться світанком. Не
такою бачиться Дараганові смерть остаточна. Вона
належить іншій стихії. В поезії «Похід» поет пише: «А
світанком він зуміє вмерти, Кине усміх морю і ланам.
Мріє ніч, і чуйно зорять зорі, Зорі-айстри і букети зір,
Ясний шлях відбився в тихім морі...» [5, с.21]. І не
зрозуміло, чи йдеться про реальні лани, а чи радше це
той лан, в якому квітнуть айстри зір. Проте до ясної
смерті на світанку лежить і «ясний шлях». Ще виразніше
легка повітряна природа смерті проглядається в образах
з віршу «Чорне»: «І знов і знов пройду навмисне, І вітер
слід мій замете [...] Не відігнати ясний образ: Я вітром
сніжним іздіймусь...» [5, с.14]. Смерть – це не останнє
занурення, а останній злет. І хай часом смерть
приходить вогнем, як у віршах «Луна минувшини» («В
темряві, як хорий, Вогонь пожежі гарячково блимав, І
перелякано тремтіли зорі... [5, с.18]) чи «Ольга» («Осель
намисто у нестямі – Шаліють полум’я і жах...» [5, с.22]),
найкращою є смерть в леті. Тільки така смерть не лякає і
гідно завершує сповнене лету життя навзаводи з вітром:
«То я та вітер в дикім полі, Отруйні стріли, сагайдак [...]
В-одно – густі червоні трунки, Та кінь, та руку на
стегно! Так пишно вмерти, ясно жити! Ось білий лебідь
–все вперед... І раптом стрілами прошитий Паде в
зелений очерет» («То я та вітер в дикім полі») [5, с.8].
Вітер – це надто вільний дух, аби схилитися перед
видимою смертю. У вірші «Гойдається місяць на
хвилях» поет пише: «А вітер – як сурма до бою» [5,
с.32]. Бій цей символічно, й природно для матеріальної
стихії Ю. Дарагана, виливається в протистояння образів
повітря й вогню образам води, наділеним негативною
конотацією. Так, у вірші «Дажбог лякає білі коні»
«Вогонь проміння барвно гонить На вохке тло землі...». І
ворог не витримує натиску: «Зіма вже білий стяг
підносить... І лине за лиман...» Не випадковим є в цьому
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контексті й образ лиману, адже лиман є ще одним
виявом «мертвої» води, тож зима, що є архетипом
умирання, одним із перших його символів, відступає до
свого царства. Цей відступ не має реального
географічного пояснення. Він може бути пояснений
тільки на мапах оніричної географії, де лиман виступає
брамою Країни Смерті. Грізне крилате воїнство Світла
руйнує бастіони скутої води, води застиглої, води
сплячої, в якій, втім, прихована дзвінкість життя: «І коні
велетні женуться, І крешуть лід дзвінкий, В бігу птахами
розіпнуться І в дикім полі розіб’ються, Розвіються
вони...». Смерть подолана «І гридень світлого Дажбога
Сурмить блакитну перемогу На золотім коні!» [5, с.25].
Саме в образах повітряного вогню бачить поет
торжество Світла над Смертю й Темрявою, як,
наприклад, у вірші «Як на екрані встало місто»: «...На
тлі легеньких хмар, Над містом радісно і чисто, Жевріє в
небі урочисто Розтоплений янтар» [5, с.33]. Ще
яскравіше стає цей образ у поєднанні з християнською
символікою в поезії «Київ»: «І в небі символом яскравим
і
вогнистим
Палає
хрест,
накреслений
над
містом...» [5, с.20].
Нарешті, говорячи про образи повітря в поезіях
Ю. Дарагана, необхідно згадати про «крилаті»
метафори. Так, у вірші «Степи розлогі, далечінь»
Ю. Дараган порівнює козака із соколом [5, с.34]. Це
традиційна для української літератури метафора, що
коріниться в глибинах колективного несвідомого.
«Хижий птах, – стверджує Г. Башляр, – символізує
фатальність потуги польоту. У повітря, як і в інших
стихій, мають бути свої войовники» [4, с.207]. І таких
войовників чимало в поезіях «Празької школи». Тойтаки Ю. Дараган у вірші «Співає юний січовик»
говорить, звертаючись до молодого козака: «Нічного
степу вільний пташе...» [5, с.29], а у вірші «Ольга»
порівняв княгиню, образ якої посідає важливе місце в
міфі про Золоту Добу, із орлицею: «Жорстоко мститься і
карає Найбільша від усіх орлиць» [5, с.22].
Цей войовничий дух, героїку хижого польоту вбачала
«Празька школа» в національному характері українців. І
пробудити їх ставили «поети-пражани» собі за мету.
Висновки. Художня образність поетичної творчості
«Празької школи», і Ю. Дарагана зокрема, значною
мірою підпорядкована головним ідеям і завданням, які
вона була покликана виконувати, серед яких чільне
місце посідає творення й утвердження героїчного
національного міфу. Проте головним джерелом
художніх образів все одно залишаються підсвідомі
оніричні перечування поета. Ці перечування знаходять
собі опертя в певній матеріальній стихії. Попри
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наявність у творчості Ю. Дарагана образів, що належать
різним стихіям, домінантною стихією для поета є
повітря, що природно виступає архетипом чистоти й
легкості, викликає марення польоту й долання. І навіть
гідна героїчна смерть в уяві поета розглядається в
образах останнього польоту.
Важливість подальших досліджень художньої
образності «Празької школи» в цьому напрямку
обумовлена тим фактом, що розуміння підсвідомих і,
зокрема, стихійних джерел художньої образності
важливе для правильного розуміння сприйняття
творчості її представників на різних рівнях свідомості.
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ELEMENTAL SOURCES OF IMAGERY IN THE YURIY DARAHAN POETRY
The article reveals the elemental sources of a poetic imagination, demonstrates a genetic relationship between images in
the Yuriy Darahan poetry and material elements that inspired them in the context of the author's guidelines on the creation
and establishment of new national myth, using methodology of the «psychoanalysis of the elements». Basing on the analysis it
indicates the dominance of the air element in the creative imagination of the poet, which is reflected in the different types of
images, but, above all, in the images that are the archetypes of purity and lightness, and are related with onyric dreams of
flight and surmounting, that correspond with author's ideological guideline on making heroic national stereotype.
Keywords: imagery, poetic imagination, material element, onyric dreams, archetype
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ОБРАЗ МІСТА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ХИМЕРНОЇ
ПРОЗИ ХХІ СТОЛІТТЯ
Метою статі є порушення проблеми трактування образу міста у химерній прозі ХХІ століття.
Дослідження ґрунтується на основі герменевтичного, порівняльно-типологічного, термінологічного
методів. У роботі застосовано теоретико-методологічні засади рецептивної естетики, пов’язані з
власним суб’єктивним баченням дослідником літературного твору.
Розглядаються твори Дари Корній та Тали Владимирової, Тетяни Садиченко-Винокурової та Олени
Захарченко. Робиться висновок щодо ролі соціокультурного феномену міста як важливої складової еволюції
химерної прози, її осучаснення, проведення паралелі між фольклорною основую химерного роману та
реаліями життя у ХХІ столітті.
Ключові слова: химерна проза, місто, фольклор, міфологія.
Постановка проблеми. У сучасній українській
літературі спостерігається відродження та еволюція
такого літературного явища кінця ХХ століття як
химерна проза. Звернення до підсвідомості людини,
осмислення автором суто національних фольклорних
основ, поєднання фантастичного та реального – всі ці
аспекти є надзвичайно популярними серед українських
авторів.
Химерні
романи
набувають
нових
характеристик, міфологічні образи трансформуються із
традиційно фольклорних у такі, що відповідають
останнім вимогам соціокультурного середовища. У
сучасній химерній прозі спостерігаємо активне
використання образу міста, як важливої складової
містичних подій що лежать в основі сюжету. Художній
портрет сучасного міста та людини в ньому, на який
впливають містичні обставини, – важлива складова
химерної прози.
Мета роботи полягає в дослідженні синтезу
урбанізованої сучасності та фольклору, що є основою
химерних романів ХХІ століття.
Виклад основного матеріалу. Химерна проза в
українській літературі остаточно сформувалась у ХХ
столітті як реакція на «хрущовську відлигу».
Можливість ідентифікація суспільства як окремого
народу із своїми традиціями та віруваннями дало стимул
для написання творів, в основу яких лягли фольклорні
елементи та міфи. Роман О. Ільченка «Козацькому роду
нема переводу, або ж Мамай і Чужа молодиця» став
першим твором, який літературознавці визначили як
«химерний». Саме з нього почалось активне
дискутування з приводу визначення основних рис
химерної прози. В. Брюховецький, В. Дончик, М. Ільницький, А. Кравченко, Л. Новиченко, В. Панченко,
А. Погрібний, М. Стрельбицький та інші присвятили
чимало робіт питанню сталих характеристик романів, в
основі яких лежали фольклорні містичні елементи, проте
до єдиного визначення так і не дійшли. «Науковці,
розглядаючи тенденції розвитку тогочасного роману,
зазначають основні ознаки поетики химерного твору,
уникаючи при цьому вживання самого цього поняття:
збагачення художнього мислення авторів міфологізованими образами і символами, поширене використання умовних форм (жарт, сміх, гротеск, гіпербола тощо),

нетрадиційність схем побудови сюжету, іронічнобурлескна манера оповіді» [1, с.15]. Вважається, що
розвиток химерної прози закінчився разом із розпадом
Радянського Союзу. Проте активне підняття народної
самоідентифкації українців, популяризація етнічних
мотивів у різних видах мистецтва стимулювало нову
хвилю розвитку химерної прози.
Романи, в основі яких лежать містичні події, часто
синтезовані із детективними або романтичними
елементами, наповнені химерними образами відьом,
вовкулак, упирів, привидів, лісовиків, мавок та інших
істот, проте всі вони осучаснені та часто гармонійно
описані на тлі міста ХХІ століття. Саме місто не рідко
виступає як окремий образ, або ж взагалі у романі
присутній герой, що ототожнюється із містом.
Так, у романі Дари Корній та Тали Владимирової
«Крила кольору хмар» події відбуваються у Львові.
Сюрреалістичний образ міста, де серед звичайних людей
живуть янголи різних видів, упирі та вовкулаки
поєднується із традиційним Львовом, що знає кожен, хто
хоч раз відвідав це місто. На перших же сторінках
роману головна героїня Аделаїда, спадковий сірий
янгол, розповідає про польського короля Владислава IV
Вазу та львівську красуню Ядвіжку. Їх історія кохання
дійсно зафіксована серед львівських легенд. Дух Львова
присутній протягом всієї оповіді. Постійні згадування
реальних вулиць та опис маршрутів створює
повноцінний образ сучасного Львова. Проте, авторки
додають і химерні елементи. Так, наприклад, у книзі
наявні Хранитель Міста, пан Олег, та янголи, що
намагаються дістатись до таємних сховищ Львова.
«Місто росло, ставало дедалі багатолюднішим. І міцний
та поважний пан Львів ураз зрозумів:йому самому не
впоратися з великим господарством. Потрібні
помічники… Так, Аделаїдо, з’явились Хранителі»
[2, с.276-277]. Останній бій за вхід до Втраченого Раю,
що повинна оберігати Ада, за сюжетом відбувається у
цілком реальному парку «Знесіння»: «Я простую
вулицею Кривоноса. Вона в цю нічну пору досить гарно
освітлена ліхтарями і зовсім не порожня… На перетині
вулиць Опришківської та Високий Замок повертаю на
доріжку яка веде до гори Лева. Коли вступаю у
володіння парку «Знесіння», стає моторошно» [2, с.289].
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Таким чином, часопросторова схема опису Львова
поєднує у собі ірреальні та реальні елементи, тим самим
створюючи неповторний образ міста як важливої
складової роману.
Героїня книги Тетяни Винокурової-Садиченко «Жарт
другий. Квіт папороті» – справжня відьма. Вона живе у
безіменному містечку й полює на надприродних істот,
яких дуже багато у місті. Сама атмосфера міста
відчувається із першого речення роману: «Сьогодні у
провулку я зустріла Смерть. Побачила його й одразу
зрозуміла, що це – Смерть. Він був невисоким
напівматеріальним чоловіком. Здавалося, ніби він з
іншого світу. Не просто з іншого світу, а проти цього
світу. Дивний об’єкт, який нічого не відображає. Він
пройшов повз мене, й мені стало якось недобре. » [3].
Місто у романі постає як окремий світ із своїми
правилами та потойбічними силами. Проте магія
починається не самому центрі міста, що, як правило,
більш осучаснений та оснащений благами цивілізації, а
на околицях: «Живу я майже за містом. Одразу за моїм
будинком починається приватний сектор – старі,
похилені, обгризені часом хатинки під великими
яблунями. За хатинками – озеро, що вже давно
перетворилося на болото (вночі голосно співають
серенади місцеві жаби). За озером-болотом – ліс.
Загалом, гарна місцевість. Надто ж як дивишся здалеку.
Якщо ж підійти ближче, то відразу ж бачиш, яка тут
грязюка, відчуваєш, що у повітрі висить гнилий сопух,
оточує вогкий густий туман, в якому можна
задихнутися…» [3]. І саме тут живуть відьми, вовкулаки,
Домовик, Мавка, лісовик, кіт, що вміє розмовляти. У
романі проводиться паралель між урбанізованістю,
містом, та природою, лісом. Моторошність місцевості
проявляється у густому тумані, що ніколи не покидає
місто: «Багато людей зникає в тумані. Декого потім
знаходять: інколи живого. Частіше – мертвого. Декотрих
не знаходять взагалі. Їх поглинає туман, здається, вони
розчиняються в ньому. Я майже не боюся розчинитися в
тумані. Я ношу з собою осиковий кілок і силу-силенну
амулетів, що їх дала мені баба Галя. Серед них є навіть
драконячий зуб і луска з русалячого хвоста, як
стверджує баба Галя. Поруч зі мною частенько ходить
Елвіс, а що не кажи, дикий лісовий кіт – це непоганий
захист. Я знаю, як поводять себе всі представники
місцевої нечисті. Тому я майже впевнена, що не зникну
в тумані. Майже – бо в цьому тумані ні в чому не можна
бути певним» [3]. Місто у романі постає в негативному
трактуванні. Саме на околицях містечка можна
натрапити на вовкулаку чи упиря. Ліс же, навпаки, хоч і
приховує у собі потойбічні небезпеки, проте напуває
головну героїню силою та виявляється рятівним для
друга відьми.
Життя у маленькому містечку виявляється важким і
для героїні книги Олени Захарченко – Олі Воробей. У
повісті «Дівчинка з химерами» провінційне місто – це
осередок згубних звичок та втрачених доль. Оля вчиться
ще в школі, проте вже на собі відчула жорстокість
соціуму. У класі над нею знущаються та б’ють, щоб
бути схожою на інших, потрібно зловживати алкоголем,
палити та нецензурно виражатися. Її депресивний стан
наче притягує потойбічні сили. За нею повсюди ходять
Тінь, Мрець, жриця, що жила ще за часів Київської Русі,
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та Вогнений змій. Містечко у повісті не просто оживає, а
стає окремим персонажем у іпостасі Духа Міста: « Він
був тим, що сталося і що буде. Він був Духом Міста, що
живе в кожному камінці. Він пах сіном, але не так, як
пахне свіже сіно, а так, як ота трава, що вмерла під
асфальтом» [4, с.112]. Сам Дух Міста виявляється
чоловіком середніх літ, що не тільки оберігає свою
територію, але і любить розважитись: «Зараз я виглядаю,
як немолодий чоловік у старомодному сірому плащі.
Люблю сидіти при вікні або на лавці в парку і дивитись
на дівчат, які йдуть повз мене. Особливо весною. З них я
вибираю собі коханок. Бо дружина в мене була тільки
одна –та, яка лила гарячу олію і смолу на голову ворогам
з півночі, і вона давним–давно загинула [4, с.112].
Коханою Духа Міста виявилась мертва жриця, що
ходила за Олею. Він закохався у нею в давні часи, коли
дівчина відчайдушно захищала своє місто від ворогів.
Таким чином, головне для Духа Міста у коханні – це
любов до своєї батьківщини, звитяга та сміливість
принести себе в жертву для свого міста. Самотність та
відчай Духа відбивається у загальній атмосфері
містечка. У повісті Місто – це повноцінний образ із
своєю історією, вподобаннями та химерністю.
Висновки. Місто у химерній літературі ХХІ століття
– це засіб осучаснити та трансформувати фольклорну
основу романів. Це топос, що містить у собі міфологічні
та соціальні явища. Взаємовплив міста та людини
ускладнюються химерними елементами у текстах.
Письменники або ж використовують у своїх романах
реальні відомі міста, тим самим створюючи особливий
часопростір, що поєднує у собі реальне та ірреальне, або
ж створюють узагальнений образ міста, що має містичну
атмосферу та передає загальний настрій твору.
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IMAGE OF THE CITY AS PART OF THE XXI CENTURY PROSE CHIMERIC
The purpose of the article is the violation of the problem of his interpretation of the city in the quaint prose of the ХХI
century. The study is based on the following methods: hermeneutical, comparative-typological and terminological. The work is
written using the theoretical and methodological principles of receptive aesthetics associated with their own subjective vision
of the researcher of a literary work.
The author examines the works of the Dara Corniy and Tala Vladimirova, Tatiana Saduchenko-Vinokurova and Elena
Zakharchenko. The conclusion about the role of the sociocultural phenomenon of the city as an important part of the evolution
of the bizarre prose, its modernizing, the Association between the main bizarre folklore of the novel and the realities of life in
the XXI century.
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SITUATIONAL FACTORS OF THE ILLUSION OF KNOWING IN THE
EDUCATIONAL ACTIVITY OF STUDENTS
The paper contains summarized results of a complex analysis of the theoretical, experimental and applied
research peculiarities of the accuracy of metacognitive monitoring as an aspect of metacognition. The remaining
question is what factors determine the accuracy of metacognitive monitoring. Many data indicate that metacognitive
monitoring processes are related to situational (external) factors that characterize a person as a subject of learning
activity. Research sheds some light on the dependence of the illusion of knowing from these factors.
Keywords: illusion of knowing, metacognitive monitoring, monitoring accuracy, situational factors, subjective
confidence.
Introduction. Metacognitive monitoring influences not
only the learning process regulation but also the general
process of the learning activities. That is the reason for
metacognitive monitoring to be a reliable subjective
assesasment and an essential aspect of the effective learning
regulation.
Confidence of a person in the correctness of his or her
assignment plays very important role in the objectivity of
metacognitive
judgments
of
comprehension
and
performance. When there is a strong fit between a person’s
judgment of performance and his or her actual performance,
it results in objective calibration, whereas the presence of
systematic errors in judgments such as overconfidence or
lack of confidence indicates discrepancy between subjective
confidence and accuracy. Therefore, as the monitoring
researches are usually conducted as the various
metacognitive confidence judgments measurements, the
main methodological problem in the study of metacognitive
processes is the problem of metacognitive judgments
objectivity and accuracy. The reason of such problem is that
it is difficult to evaluate truthfulness and accuracy of a
person’s judgment in the experimental situation. As a result,
the illusion of knowing and the feeling of knowing are
possible as the phenomena that make it difficult to
appropriately assess the objectivity of metacognitive
judgments.
In general, although there are many research-oriented
concepts in the literature, there is no complex classification
of factors which influence metacognitive monitoring. Some
aspects of metacognitive monitoring objectivity are available
in the studies by A. Glenberg, W. Epstein, A. Wilkinson,
M. Bradley, R. Maki, S. Berry, T. Nelson, L. Narens,
M. Parkinson, P. Kolers, S. Palef, G. Schraw, T. DeBaker
Roedel, A. Koriat, J. Metcalfe, S. Lichtenstein, B. Fischhoff,
L. Phillips, J. Nietfeld, L. Cao, J. Osborne, L. Lin,
K. Zabrucky, D. Moore, Ye, Savin, A. Fomin, A. Karpov,
I. Skitiaeva, T. Khomulenko, T. Dubovytska, and others.
The analysis of these and others researches states that there
is a significant difficulty in creating a system of
classification of factors influencing metacognitive

monitoring objectivity. They can be found not only in
experimental procedures but also in various questionnaires.
The problems arise due to the presence of metacognitive
errors (i.e., systematic errors in metacognitive monitoring)
that distort subject’s self-evaluation of the trustfulness of
metacognitive abilities.
The detailed and systemic structure of situational cues
(external factors) affecting the accuracy of metacognitive
monitoring was developed by A. Koriat [3]. His work was
conducted within the cue-utilization approach to judgments
of learning. The author gives the distinction between three
general classes (or types) of cues for JOLs: intrinsic,
extrinsic, and mnemonic. They depend on quantity,
complexity, and content submitted for processing
information. In addition to these cues, there are many
heuristics aiming to facilitate as well as to complicate the
process of making JOLs. There are only a couple of other
works aiming to emphasize a complex system of factors
influencing the objectivity of metacognitive judgments. For
example, K. Keasey and R. Watson [2] emphasized the
importance of four factors influencing the accuracyconfidence relationship. They are the complexity of the task,
the amount of feedback given, motivation level of the
subjects, and their skills. B. Pulford [5] outlined such
situational factors which influence the occurrence of the
overconfidence effect as task difficulty, hard-easy effect, the
amount of information available, and its familiarity.
The research aim is to do theoretical analysys of
experimental verification of the situational factors as the
features of the illusion of knowing in metacognitive
monitoring of the educational activity of university students.
Main part of the article. Available in scientific
literature data suggest that metacognitive monitoring
processes are correlated with both external factors and
personal indicators that characterize a person as a subject of
learning activities. Taking into account the results of
theoretical analysis of researches dealing with the factors
that influence metacognitive monitoring objectivity, and the
absence of a complex classification of different factors, we
find it useful to divide them into situational factors and
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individual indicators. As a result of a complex theoretical
analysis of the literature on the issue, we find the importance
of revealing the causes of the situational factors and their
impact on the illusion of knowing. The actuality of this study
is also due to the justification of theoretical and
methodological foundations of the illusion of knowing in
metacognitive monitoring of learning activities. It makes it
possible to adjust and affect the learning process with the
goal of its optimization. As a result, we consider it
appropriate to include to the situational factors type of
information, complexity of the task, its context, amount, and
type of task.
Therefore, we conducted a pilot study of factors illusion
of knowing, the results of which are shown below. All the
data were processed by a computer program IBM SPSS
Statistics 20. To analyze the statistical data we used gamma
correlation coefficient G, single-factor analysis of variance
and LSD-analysis. The results of the experiment showed the
importance of further detailed analysys of such factors as the
type of information, the style it belongs to, the complexity of
the task, the amount of the necessary to cope with
information, and the type of tasks.
Laboratory experiment consisted of four stages:
“Memorization
of
information”,
“Assesment
of
information”, distractor, and “Recollection of information”.
The participants were 50 students of the National University
of Ostroh Academy (14 males and 36 females, mean age
18.06; SD = 2.07). They read 6 different texts and 18
statements, learned 18 word pairs, rated their confidence
about the level of understanding, and answered the questions
about their understanding of the given information. The
tasks needed to be solved were divided into 9 groups
representing each factor of the illusion of knowing. Those
were open-answer questions, questions with answers “yes” /
“no” / “do not know”, and multiple-choice questions for
texts, statements and word pairs each appropriately. As a
result empirical data were obtained which made it possible
to establish the degree of influence of various factors on the
occurrence of the illusion of knowing.
We found that almost regardless of the type of
information there are systematic errors in metacognitive
monitoring that often lead to the occurrence of the illusion of
knowing. The scientific data state that the average error in
the accuracy of knowledge is approximately 40-70%.
With the help of a single factor analysis of variance we
found that there are statistically significant differences in the
distribution of average values of subjects’ ratings opinions
about the level of their confidence which depend on the type
of information (F (2.56) = 17.78; p = 0.000). It means that
the subjective belief of knowledge affects the way in which
information is presented in the form of texts, statements or
word pairs. LSD-analysis showed that there are statistically
significant differences between the levels. In particular, it
was found that there were statistically significant differences
in subjective selfconfidence when dealing with texts (M =
4.27; SD = 1.53) and statements (M = 4.67; SD = 1.59) (the
level of significance – p = 0.000). Also, statistically
confirmed differences appear between confidence in
accuracy when working with word pairs (M = 4.21; SD =
1.9) and when working with statements (M = 4.67; SD =
1.59) (the level of significance – p = 0.000). Statistically
significant differences between the effects on subjective self-

statements and texts were not found. To sum up, people are
the most confident in the correctness of their knowledge
while working with statements and are the least confident
when working with texts and word pairs.
Table 1. Mean values of JOLs according to the type of
information
SD
Type of
М (mean
(standard
information
value)
deviation)
Texts

4.27

1.53

Statements

4.67

1.59

Word pairs

4.21

1.9

The theoretical analysys of the scientific literature made
it possible to find out some statistical data stating that the
level of task complexity plays an important role in the
accuracy of metacognitive judgments of learning. For
example, B. Pulford [5] shows that overconfidence is
generally found to be much more prevalent when the items
being judged are difficult in nature, and less so when the
tasks are easy. Total percentage level of understanding from
text and subject’s accuracy ranges from 61% to 63%
(average rate – 62%) for easy texts, from 49% to 60%
(54.5%) for standard passages of medium difficulty, and
from 46% to 60% (53%) for texts difficult to comprehend.
Negative impact on the accuracy of metacognitive
monitoring also has the hard-easy effect which occurs when
the amount of overconfidence increases with the level of
difficulty.
Modern researchers (e.g., G. Pallier et al, 2002 [4])
detect relatively little connection between the content of
information and overconfidence. D. Hacker et al [1] found
that more accurate calibration is possible only if a person has
a high level of knowledge of the context available to
comprehend. There is the relation among interest, selfassessed comprehension, and comprehension performance.
Students may be overly confident of their comprehension of
interesting texts. The amount of information and its content
also influence the degree of confidence in judgments of
metacognitive monitoring [5], although usually this
influence is indirect. The illusion of knowing is more likely
to occur with a short excerpt of text, while the longer version
of the comprehended passage elicits more accurate
monitoring. The empirical provement of the stated above
notions is our next step in the research.
Another situational factor which affects the accuracy of
metacognitive monitoring is the type of task [4]. It is stated,
that open-ended tasks provide more space for the
consideration of alternatives and thus might elicit more
appropriate self-assessments. Ye. Savin and A. Fomin
(2013) conclude that students are more confident in dealing
with tasks including three correct choices rather than one or
two.
The structure of the task includes the number of times an
item has been studied, presentation time, and massed versus
distributed repetition of items. It is proved that the repeated
tasks (i.e., rereading) promotes better performance and thus
contributes to the higher accuracy of metacognitive
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judgments. The encoding operations applied by the learner
are the level of processing and interactive imagery [3].
Summarization seems to improve the metacomprehension
accuracy of all readers, including high ability readers [6].
And to have the greatest accuracy at predicting recall, a
person should make his or her judgments of learning not
immediately after study but shortly after study. It means that
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in metacognitive monitoring objectivity the important role
plays summarization and the delayed JOLs effect.
We have experimentally proved that the way in which
the question is presented (open-answer questions, questions
with answers “yes” / “no” / “do not know”, and multiplechoice questions) generally has no effect on the subjective
certainty (F (2.56) = 2.602; p = 0.74).

Table 2. Mean values of JOLs according to the type of task
Type of task

М (mean value)

Open-answer questions
Questions with answers “yes” / “no” / “do not
know”
Multiple-choice questions

4.42

SD (standard
deviation)
1.72

4.27

1.69

4.46

1.66

However, with the help of LSD-analysis it was found
that there are statistically significant differences between
mean values of ratings of JOLs on such matters. In
particular, it was found that there are statistically significant
differences in subjective self-confidence when students gave
answers to questions “yes” / “no” / “not sure” (M = 4.28; SD
= 1.69), and on issues with four possible answers (M = 4.46;
SD = 1.66; level of significance p = 0.029). To sum up, we
can say that the performance increases in the case of
multiple choice tasks. Changing from very low to high, this
tendency is quite evident and legitimate.
In fact, it is statistically confirmed that the subjective
belief of the correctness of his or her knowledge is higher in
the case where during a test a person is offered to answer
questions with four possible answers. Such confidence is
very high. High enough is subject’s confidence when he or
she recalls the answer. And the least level of confidence is in
those trials when students have to choose among the options
“yes” / “no” / “do not know”.
Such results can be explained by the fact that the correct
answer in the choice set is available for a person because of
some familiar words that can activate certain associative and
promote fidelity [4]. Thus, their knowledge accuracy and
confidence increases. In the case where a person must give
his or her own answer students also showed high confidence.
Scientists attribute this to the fact that in this case, on
contrary, there is no information that may affect the
reproduction of the answer and confuse in choosing the right
variant. It is obvious that under such circumstances
questions with answers “yes” / “no” / “do not know” are at
the lowest level of students’ confidence of their knowledge –
on the one hand, there are no guidelines that could start the
process of reproduction, and on the other hand – the need to
make necessary choice between two approximately similar
options confuses an individual in the process of selecting the
correct answer. For answers “yes” / “no” / “do not know” it
is detached from the context.
With single factor analysis of variance (ANOVA) the
influence of such factors as scientific style of the text on the
Obviously, one possible explanation of such results is
that when working with long texts an individual pays much
attention and skills to understand and memorize it. At the
same time, subjects’ confidence increases when they read
smaller passages as they are sure the texts are easy to

subjective self-confidence was not statistically proved [F
(2.56) = 0.48; p = 0.62].
Table 3. Mean values of JOLs according to the text
style
Text style
Scientific style
Publicistic style
Belles-lettres style

М (mean
value)
4
4
4.83

SD (standard
deviation)
2
2
0.75

In fact, it means that the subjective belief is not affected
by the information style. However, analysis of intra-group
differences in mean values makes it possible to say that
memorization of belles-lettres style markes tendency to
higher ratings of JOLs (M = 4.83; SD = 0.75) compared with
publicistic (M = 4; SD = 2) and scientific (M = 4; SD = 2)
text styles.
Single factor analysis of variance (ANOVA) proves the
dependence of the subjects’ confidence on the amount of
information (F (2.56) = 5.03; p = 0.04). Thus, the analysis
shows average values that are studied more confidently
when students deal with large amounts of information (M =
5.12; SD = 0.64) than with smaller amounts of information
(M = 3.5; SD = 1.88).
Table 4. Mean values of JOLs according to the amount
of information
The amount of
information
Small passages
Large amounts of
textual information

М (mean
value)
3.5
5.12

SD (standard
deviation)
1.88
0.64

remember. What is interesting, there are number of
statistically proved results which state that people are much
more confident in their perfect ability to understand smaller
passages of information but are less confident while working
with large texts.
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The structure of the task includes the number of times an
item has been studied, presentation time, and massed versus
distributed repetition of items. It is proved that the repeated
tasks (i.e., rereading) promotes better performance and thus
contributes to the higher accuracy of metacognitive
judgments. The encoding operations applied by the learner
are the level of processing and interactive imagery [3].
Summarization seems to improve metacomprehension
accuracy of all readers, including high ability readers [6].
And to have the greatest accuracy at predicting recall, a
person should make his or her judgments of learning not
immediately after study but shortly after study. It means that
in metacognitive monitoring objectivity an important role
plays summarization and the delayed JOLs effect.
Conclusions. This paper made an attempt to provide a
brief overview of the relevant literature in order to
systematize the outlined factors that have both positive and
negative impact on metacognitive monitoring objectivity.
The complex analysis of the scientific data and the results of
the laboratory experiment outlined some basic features
stating that the objectivity of monitoring is a kind of
methodological problem. The results of the investigation
prove the impact of the situational factors on the subjective
confidence of the students taking part in the experiment but
so far it is difficult to scope their influence on the illusion of
knowing. Nevertheless the practical value of this study is
associated with the ability to use its results in the educational
process in order to overcome the negative impact of the

illusion of knowing on the effectiveness of metacognitive
monitoring.
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СИТУАТИВНІ ЧИННИКИ ІЛЮЗІЇ ЗНАННЯ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
У статті містяться узагальнені результати комплексного аналізу теоретичних, експериментальних та
прикладних досліджень особливостей точності метакогнітивного моніторингу як аспекту метапізнання.
Питанням, що не втрачає своєї актуальності, є те, які фактори визначають точність метакогнітивного
моніторингу. Багато статистичних даних підтверджують, що процеси метакогнітивного моніторингу пов’язані із
ситуативними (зовнішніми) чинниками, які характеризують людину як суб’єкта навчальної діяльності. Дослідження
відкриває деякі нюанси щодо залежності ілюзії знання від цих чинників.
Ключові слова: ілюзія знання, метакогнітивний моніторинг, ситуативні чинники, суб’єктивна впевненість,
точність моніторингу
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ЕДНІСТЬ РОЗВИТКУ ТА ПРОТИДІЙ У ПРОЦЕСІ
ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У статті проаналізовано проблему єдності розвитку та протидій у процесі професіоналізації
викладача вищого навчального закладу. Розкрито та охарактеризовано особливості професійного
становлення викладача вищого навчального закладу як професіонала; визначено основні протидії цього
процесу. Поняття «розвиток» і «протидія» нерозривно пов'язані один з одним, припускають один
одного, знаходяться в діалектичній єдності. Діалектика виявляється в співвідношенні і
взаємопереходах об'єктивного і суб'єктивного компонентів.Відповідно до результатів щодо єдності
розвитку та протидій у процесі професіоналізації викладача вищого навчального закладу, можна
підкреслити необхідність подальшого наукового пошуку в межах окресленої проблеми, позитивний
характер протидій у професійній діяльності та необхідність динамічного розвитку викладачапрофесіонала.
Ключові слова: розвиток, протидія, професіоналізація, викладач, педагогічна діяльність, вищій
навчальний заклад, науково-педагогічний працівник, студент, професійна майстерність.

Постановка
проблеми.
Кожний
науковопедагогічний працівник прагне досягнути високого рівня
розвитку у педагогічній діяльності. Не у всіх вистачає
наполегливості долати перешкоди у вигляді протидій,
тобто вимог, пропонованих до професійної діяльності
викладача вищого навчального закладу. Кожен
опиняється у своєму особистісному і професійному
розвитку на тій сходинці сходів, яку зумів подолати.
Мета роботи – проаналізувати та визначити
особливості єдності розвитку та протидій у процесі
професіоналізації викладача вищого навчального
закладу.
Виклад основного матеріалу. Аналіз сучасних
теоретичних і емпіричних напрацювань підкреслює
наявність проблеми єдності розвитку та протидій у
процесі
професіоналізації
викладача
вищого
навчального закладу (І.А. Зязюн [2], Є.О. Клімов [1],
Л.І. Рувинський [3], А.Я.Савельєв [4], Г.Б. Скок [5],
М.Г. Ярошевський [6] та інші).
Кожна професійна діяльність має свої нормативи,
вимоги, які виступають як протидія для тих, хто не
володіє відповідними здібностями. Професіоналом, в
тому числі викладачем, можуть стати тільки ті суб'єкти,
які долають об'єктивну і суб'єктивну протидію.
Відсутність протидії приводить у професію людей
випадкових, що не володіють здібностями і, що
найголовніше, не мають стимулу до професійного
вдосконалості. Наслідки такого розвитку подій досить
передбачувані. Це, як мінімум, дискваліфікація
викладачів, які спочатку будуть домінувати чисельно, а
потім нав'язувати некомпетентність, початківцям
педагогічну діяльність, і чинити активний опір
впровадженню професійних норм і вимог. Найгірші
наслідки пов'язані з низькою якістю підготовки і
деградацією фахівців, що призведе до важких, а в
окремих випадках і незворотніх соціальних і
економічних наслідків.

Кожна професія, образно кажучи, зобов'язана вміти
себе захищати і відбирати найбільш здібних, найбільш
гідних.
Життя кожної людини, груп і суспільства у цілому
визначається реальними суперечностями. З одного боку,
для повноцінного існування людина потребує постійної
протидії, в прагненнях до задоволення власних потреб,
оскільки така протидія (факторів середовища,
професійних вимог, внутрішніх умов) забезпечує
феномен самопочуття і створює можливості розвитку, з
іншого - подолання протидії завжди являє собою
напругу, а за відсутності відповідного ресурсу
призводить до деструктивних ефектів.
Поняття «розвиток» і «протидія» нерозривно
пов'язані один з одним, припускають один одного,
знаходяться в діалектичній єдності. Діалектика
виявляється в співвідношенні і взаємопереходах
об'єктивного і суб'єктивного компонентів.
Протидія в досягненні мети, в реалізації потреби
стимулює активність людини. У більшості випадків
зовнішнім стимулом до діяльності і професійного
розвитку є завдання, отримане з боку або сформульоване
самостійно на подолання перешкод і виниклих при
цьому протидій як об'єктивного, так і суб'єктів
незалежно об'єктивно характеру.
У всіх відомих психолого-педагогічних теоріях
навчання та професійна підготовка досліджуються і
описуються лише з одного боку: з точки зору
позитивного впливу на психічний і професійної
розвиток студента. Вважається, що всі особи, які
проводять навчання і підготовку (батьки, викладачі,
фахівці професійної сфери), ставлять перед собою одну
спільну мету - підвищити ефективність навчання,
сприяти процесу професійного розвитку. Якщо це не
вдається (або вдається лише в малому ступені), то таке
навчання розглядається як традиційне, не вирішальне
повною мірою завдань, що стоять перед ним. Якщо ж
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ефект професійного (пізнавального і особистісного)
розвитку досягається, в цьому випадку навчання
розглядається відповідно як розвиваюче.
Разом з тим, наскільки відомо, ні в одній психологопедагогічної теорії не ставилося наступне найважливіше
питання: чи може існувати тип навчання і професійної
підготовки,
при
якому
навчальний
процес
цілеспрямовано намагається побудувати навчання таким
чином, щоб воно гальмувало, уповільнювало процес
психічного та професійного розвитку студента,
протидіяло йому? Однак цей тип навчання і професійної
підготовки не одиничний, виключний випадок, а
фундаментальне психологічне та педагогічне явище.
Цілеспрямоване протидія навчанню і професійному
розвитку, яке одні люди здійснюють по відношенню до
інших, не тільки поширене, але і може надавати різні,
часто непередбачені ефекти на результати навчання і на
процеси пізнавального, особистісного та професійного
розвитку.
У
психолого-педагогічній
літературі
назвали
відповідну галузь феноменології і що стоїть за ним
психологічна та педагогічна реальність –«педагогіка
протидії» [2, с.138-145; 3, с.23-31].
Термін побудований на перевагу усталеного терміну
– «педагогіка співпраці». Це викликано тим, що
діяльність протидії і професійного розвитку по багатьом
(хоча не по всім) характеристикам протилежна допомоги
і співробітництва в навчанні та професійному
становленні.
Домінуюче в педагогіці і педагогічній психології
розгляд соціальної взаємодії лише як підтримуючого і
допомагаючого є принципово неповним. Необхідний
детальний аналіз когнітивного і соціального протидії,
його культурних засобів та їх ролі в навчанні та
професійному розвитку.
Протидія навчання і професійної підготовки так само
неминуча і необхідна, як неминуче і необхідне існування
інституту професіоналізації. Це пояснюється загальними
законами управління будь-якою системою, відповідно до
яких управління без протидії (тобто, без негативних
зворотних зв'язків) неможливо. Тотальне домінування
позитивних (взаємостимулюючих) зворотних зв'язків
веде до швидкого саморуйнування системи через
ланцюгові реакції, що викликають лавиноподібне
розростання будь-якого процесу [4, с.29-37].
Найбільш гуманістично виправданий тип протидії
можна виявити в будь-якому, навіть самому
«співпрацьованому» цілеспрямованому професійному
навчанні: навчальний процес задає певний рівень
складності – рівень «опору матеріалу» [5, с.48], який
кандидат у професіонали повинен подолати. Опанування
досліджуваним матеріалом, навичками й уміннями
професійної діяльності, відповідної психологічної
підготовкою, виконання контрольних завдань, іспити на
професійну кваліфікацію – це вимоги, у вигляді
протидії, що сприяють розвитку суб'єкта пізнання. Ще
К. Д. Ушинський порівнював розвиток інтелекту з
фізичним розвитком людини, і попереджав, що без
постійної праці та подолання інтелект може
уподібнитися в'ялим м'язам людини, які не орієнтовані
на фізичне навантаження. Протидія спонукає кандидата
в професіонали займатися з граничним напруженням

розумових, не рідко і фізичних сил з метою власного
розвитку та опанування обраною професією. Але при
цьому має бути чітке розуміння, що тут протидія є лише
засобом, повністю підпорядкованим більш високій меті
– допомоги, підтримки, розвитку, і він може бути
ослабленим або заміненим у випадку, якщо ця основна
мета не досягається. Але, навіть при гуманістичноорієнтованому і розвиваючому навчанні професіонал,
що навчає (вимоги професійної організації) мимоволі
закриває кандидату в професіонали інші шляхи розвитку
за рахунок того, що деякі здібності знаходяться в
суперечливих відносинах один з одним, а також просто
через обмеженість ресурсів, наявних в окремої людини.
Протидія обставин може сприяти індивідуальному і
професійному розвитку. М.Г. Ярошевський ввів поняття
«опонентного кола» вченого, утвореного його
науковими супротивниками, і показав, що протидія з
іншими, а аж ніяк не тільки співпраця і консолідація є
детермінантою творчого пошуку. «За кожним продуктом
наукової праці стоять незримі процеси, що відбуваються
у творчій лабораторії вченого, до них зазвичай відносять
побудову гіпотез, діяльність уяви, силу абстракції і т. п.,
у виробництві цього продукту несвідомо беруть участь
опоненти, з якими він веде приховану полеміку.
Полеміка, хоча і прихована, стає каталізатором роботи
думки» [6, с.17].
Проаналізуємо можливі механізми розвиваючого
ефекту протидії професійного розвитку.
Формування зони найближчого розвитку в умовах
протидії має свою специфіку. Мотивація тут може
визначатися просто самою ситуацією кинутого виклику,
варіюючи при цьому в дуже високому діапазоні: від
легкого спортивного азарту, викликаного жартівливим
парі, до пекучої ненависті до протистоянь суб'єкту і
готовності діяти наперекір йому завжди і скрізь. У всіх
цих випадках діяльність професіоналізації викликається
тільки самим фактом протидії і не підкріплюється
жодною змістовою взаємодією з протистоялим
суб'єктом. Однак, як показує практичний досвід, навіть
цього може виявитися достатньо для несподіваних
результатів. Ймовірно, тип «впертого Фоми» досягає
чималої частини своїх успіхів саме таким чином і не
домігся б їх без протидії.
У ситуаціях протидії та боротьби закладена
установка на потенційно нескінчену різноманітність,
ускладнення і спрощення створюваних ситуацій і вихід з
них, оскільки метою кожної зі сторін є пошук
несподіваного випадку, не передбачуваного для
противника. У ситуації підтримання розвитку ця
установка на різноманітність присутня менше, якщо є
взагалі. Однак, вона може бути спеціально введена
викладачем як одна з формованих якостей особистості
або характеристик діяльності.
Будь-який професійний розвиток досягає поставленої
мети тільки за умови подолання протидії, у вигляді
заданих труднощів професійної діяльності. Чим вище
рівень труднощів долається, тим більше гарантії
підготовки якісного фахівця. Завдання організації
(викладача) розробити систему вимог, у вигляді
труднощів певного рівня складності, подолання яких
сприяло б професійному розвитку, в даному випадку,
викладача.
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Приклади
протидії
навчання
на
рівні
міжособистісного спілкування виявляються практично у
більшості вікових, соціальних та професійних груп.
Нижче наводяться деякі з них, що вказують на різні
напрями протидії навчання та розвитку.
Студенти старших курсів, що добре встигають з
багатьох дисциплін, на прохання своїх однокурсників
дати конспекти, провести консультації відповідають
явною або завуальованою відмовою. Відмінники не
хочуть витрачати час і зусилля на однокурсників, що
погано навчаються, які отримують такі ж, а часто і
більші переваги в повсякденному житті.
У середовищі викладачів, де в останні роки у зв'язку
зі скороченням загострилася боротьба «за виживання»,
за право отримати можливість не бути скороченим
проявляється
тенденція
приховування
секретів
педагогічної майстерності. Виявляється, вигідно
приховувати один від одного змістовну інформацію про
нові ефективні або просто модні методи навчання. Ця
тенденція стає домінуючою і триватиме до того часу,
коли передача досвіду стане не просто громадським
навантаженням, а оплачуваним службовим обов'язком.
Передача досвіду не повинна припускати загрозу
залишитися зайвим.
У зв'язку з цим, надзвичайно важливим є
висловлювання Є. А. Климова про те, що одна з
тенденцій розвитку сучасної психології в країні полягає
у відродженні середньовічних традицій приховування
секретів
професійної
майстерності,
що
може
загрожувати
відтворенню
професійної
культури [1, с.185]. Ця тенденція може позначитися на
професійному розвитку не тільки викладачів, але і на
стані освіти взагалі, оскільки вона визначається і
досягненнями в галузі педагогіки.
Отже, допомога та протидія повинні бути осмислені
як два взаємопов'язаних типу соціальної взаємодії, що
по-різному змінюють напрямок розвитку.
Протидія
інакше,
ніж
підтримка,
змінює
закономірності процесу пізнавального і особистісного
розвитку, його структури і результатів. Це відкриває
можливості для конструювання нових типів розвитку
професіоналізації.
При
професіоналізації
в
умовах
протидії
спостерігаються яскраві картини взаємодії, єдності і
порушення єдності ефекту та інтелекту. Завдяки цьому
професійна підготовка в умовах протидії може вести як
до регресу, так і прогресу в розвитку, досягаючи
несподівано високих результатів.
У той же час, треба враховувати, що пряма протидія
в соціальних системах є неефективною. Більш доцільні
форми непрямої протидії та непрямого управління.
Кращі зразки такого управління представлені в
діяльності великих педагогів, а найгірші – в
маніпулюванні
громадською
та
індивідуальною
свідомістю.
Про протидію можна говорити, коли пізнаваний
матеріал вимагає для опанування спеціальних зусиль.
Адже, тільки такий об'єкт (предмет) викликає інтерес і
відповідну увагу, що в якійсь мірі представляє труднощі,
інакше він просто непомітний. Іншими словами, опорою
може служити тільки те, що чинить опір. Цікаво, що
саме слово опір як специфічний знак відображає
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одночасно і зв'язок і протиставлення.
Отже, для того щоб забезпечити продуктивний
освітній процес, необхідно педагогічне конструювання
протидії, що феноменально представляє собою ситуацію
розриву у професійній діяльності, в якій опір матеріалу
викликає питання суб'єкту розвитку щодо відсутнього
ресурсу для опанування «складним матеріалом».
Неодмінною умовою для реалізації протидії є
конструктивно-розвивальна стратегія.
Для здійснення конструктивно-роздільною стратегії
протидію слід розглядати у тимчасовому континуумі від
майбутнього до теперішнього. Така стратегія характерна
для вирішення завдань освіти і особистісного і
професійного розвитку особистості.
Загальні умови реалізації конструктивно-роздільною
стратегії наступні:
– уявлення про матеріал як про цілісний, завершений;
– разом з тим наявність в актуальній ситуації
частковості, недостатності, незавершеності, розривності
матеріалу;
– уявлення про можливості завершення, надання
цілісності;
– потреба, необхідність здійснити дії щодо
завершення;
– уявлення про різні ресурсні можливості, в тому
числі, і про решту ресурсі, наявність вибору;
– можливість оцінки різних «сценаріїв досягнення»;
– допущення інтеграції, синтезу різних сценаріїв,
тобто непротиставлення їх, а зіставлення.
Таким чином, протидія-засіб професійного навчання
та розвитку, що представляє собою ситуацію розриву в
пізнавальній та професійній діяльності, в якій опір
матеріалу викликає питання до суб'єкта професійного
розвитку щодо відсутнього ресурсу для опанування
«складним матеріалом», що вимагає спеціальних зусиль,
спрямованих на опанування пізнавальним матеріалом,
навичками та уміннями.
З вищесказаного випливають загальні закономірності
розвитку педагогічного професіона-лізму, які можна
сформулювати так:
1. Чим більше професіонал, що навчається долає
перешкод у певній галузі життєдіяльності, тим вище
рівень його розвитку у цій галузі. Зрозуміло, межі дії
цієї закономірності не безмежні, а визначаються
«стримуючими» факторами:
здібностями,
віком,
інтенсивністю і організацією самої діяльності, типом
протидії.
2. Розвиток професіонала обумовлений розвитком
всіх інших професіоналів, з якими він знаходиться в
прямому або непрямому спілкуванні, і від яких залежить
тип протидії.
3. Ефективність протидії залежить від ролі
професійної організації. Лише та організація є
дієздатною, яка формує професійні інтереси, стимулює
професійну і пізнавальну активність через подолання
різноманітних типів протидій.
Важливою методологічною вимогою виступає
створення класифікації видів і форм прояву протидії.
Основні види протидії можна розділити:
1. за характером психологічних параметрів процесу:
усвідомлені і неусвідомлені;
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2. за формою прояву процесу протидії: явні (відкриті)
і латентні (приховані);
3. відповідно
до
застосовуваних
методів
протиборства: активні і пасивні.
Для коректного управління процесами протидії
необхідно визначити їх характер (конструктивний,
деструктивний, змішаний). Частіше всього протидія
трактується суб'єктом управління як позитивне явище,
що знижує ймовірність підготовки некваліфікованих
фахівців. Згідно фундаментального посилання, що
знаходиться в основі такого трактування, будь-яке
санкціоноване суб'єктом управління протидією студенту
(співробітнику) направлено на його вдосконалення,
тобто набуття (акумуляцію) таких додаткових умінь,
знань, навичок позитивного змісту, які підвищили б його
професійний рівень і, в кінцевому випадку, задали б
перспективу нормального і ефективного (з точки зору
понять, що склалися у суб'єкта управління)
функціонування організації.
Висновки. Відповідно до результатів щодо єдності
розвитку та протидій у процесі професіоналізації
викладача вищого навчального закладу, можна
підкреслити необхідність подальшого наукового пошуку
в межах окресленої проблеми, позитивний характер
протидій у професійній діяльності та необхідність
динамічного розвитку викладача-професіонала.
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DEVELOPMENT UNITY AND REACTIONS IN THE PROFESSIONALISM TEACHER
HIGHER EDUCATION INSTITUTION
In the article the problem of unity and reactions in the process of teacher professionalization of higher education.
Reveals and describes the features of professional development of teacher of higher educational establishment as a
professional; the basic counter this process. The concept of "development" and "resistance" are inextricably linked together,
imply one another, are in dialectical unity. Dialectics is in relation and mutual objective and subjective components.
According to the results of the unity and reactions in the professionalization of teacher of higher educational institution,
can emphasize the need for further scientific research within the outlined problems, positive countermeasures in professional
activities and the need for dynamic development of teacher professional.
Keywords: development, opposition, professionalism, teacher, educational activities, universities, scientific staff member,
student, professional skills.
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ОСОБИСТІСНІ ДЕСТРУКЦІЇ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
У запропонованому дослідженні проведено аналіз понятійного конструкту «особистісні деструкції».
З’ясовано, що під особистісними деструкціями розуміють патологічний процес руйнування структури
особистості або окремих її елементів. Розглянуті прояви особистісних деструкцій: агресивність,
стереотипізацію, ригідність, неадекватність соціальних оцінок, суїцидальний розвиток особистості та її
суїцидальну поведінку, заздрість.
Ключові слова: особистість, особистісні деструкції, стереотипізація, ригідність, агресивність,
заздрість, працездатність.
Постановка проблеми. У сучасному суспільстві
спостерігається широкий спектр процесів, що
призводять
до
дезінтеграції
життєвих
сил,
індивідуальної та соціальної субʼєктності особистості.
Це створює умови для найрізноманітних форм і видів
деструктивного розвитку особистості, асоціальної,
адиктивної, деліквентної поведінки. На сьогодні
проблема
особистісних
деструкцій
недостатньо
досліджена в науці, а серед вчених, які займаються її
вивченням, немає термінологічної єдності.
Мета статті – здійснити аналіз понятійного
конструкту «особистісні деструкції».
Виклад основного матеріалу. О. Бухановський
розуміє
під
деструкцією
патологічний процес
руйнування особистості в цілому або окремих її
компонентів, що призводить до різних за виразністю й
структурою дефектів [1]. До основних видів
особистісних деструкцій Б. Зейгарник відносить
патологію
мотиваційно-потребнісної
сфери,
рис
характеру, порушення підконтрольності поведінки [2].
М. Коркіна, Н. Лакосина, А. Лічко для характеристики
особистісних деструкцій використовують поняття
порушення самосвідомості й розладів особистості
(психопатії) [122].
Особистісні деструкції, на думку М. Єнікеєва, це
порушення особистісних утворень, які проявляються в
поведінковій
дезадаптованості,
деформаціях
цілепокладання
та
ціледосягнення,
порушенні
самооцінки, загальному спаді психічної активності [4]. В
цьому звʼязку вчений виокремлює кризові стани
особистості, особистісні порушення, прикордонні
психічні
стани.
Кризові
стани
особистості
розглядаються ним як її індивідуально-психологічна
вразливість залежно від моральної структури, ієрархії
цінностей, й тих значень, які людина надає різним
життєвим подіям.
Особистісні порушення характеризуються ним як
зміни особистісних конструктів – ієрархії мотиваційної
системи, виникнення квазі- й патологічних потреб,
соціальної відчуженості, збіднення змісту діяльності,
обмеженості прогностичних можливостей.
Серед персональних деструкцій життєвих сил,
психічного розвитку особистості та її психічного
здоровʼя дослідники виокремлюють також агресивність,

стереотипізацію, ригідність, неадекватність соціальних
оцінок, суїцидальний розвиток особистості та її
суїцидальну поведінку, заздрість [5-8]. Наведені
приклади деструктивного становлення особистості,
звичайно, не вичерпують усього різноманіття, але
відтіняють його різні аспекти. Вчені вказують на
різноманітність факторів і умов, що негативно
впливають як на цілісний розвиток особистості, так й її
окремих сторін. Так, Л. Дьоміна та І. Ральнікова
виділяють дві системоутворюючі підстави, які
опосередкують всі особистісні деструкції [9]:
1. Виникнення інгартуальних станів особистості
різного ступеня, при яких не завжди людина може
власними зусиллями знайти вихід або вирішити
проблему. Це повʼязано з високою швидкістю
соціальних перетворень, які супроводжуються зміною
індивідуальних, групових і суспільних ціннісних
конструкцій, політичною та культурною дезорієнтацією,
іншими трансформаціями, що характерно для
суспільного розвитку сучасного суспільства.
2. Формування
психологічних
захистів,
які
затримують прогресивне становлення й розвиток
особистості, її адекватність у відповідності до вимог
сучасного суспільства.
Агресивність, як властивість особистості, є соціально
набутим продуктом соціалізації. Окремі вроджені
характеристики (тип вищої нервової діяльності,
гормональний статус і т.д.) в процесі розвитку можуть
впливати на формування цієї риси особистості і деколи
істотне, але не є визначальними. Згідно сучасним
уявленням, агресивність особистості повʼязана з певною
структурою мотиваційної сфери, компонентним складом
її ціннісної системи. Психологічними дослідженнями
показано, що мотиваційна сфера особистості, в яку
входить агресивність, є складна багаторівнева структура,
її складовою частиною є система установок, що має
ієрархічну
побудову.
Поведінковий
компонент
установки проявляється як взаємодія різнорівневих та
провідних змістоутворюючих мотивів, які відіграють
роль
своєрідного
фільтра,
блокуючого
або
стимулюючого їх прояви. Як структурний елемент
особистості агресивність має власні параметри і
взаємодіє з іншими компонентами особистості
(цілеспрямованість, комунікативність, інтереси та ін.).
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Надмірна
агресивність
сприяє
конфліктності
особистості, її нездатності до соціальної кооперації. Це
проявляється в невиправданій ворожості, злостивості,
жорстокості. Саме такі властивості агресивності
сформували вкрай негативне ставлення до цієї якості
особистості. Однак агресивності властиві не тільки
деструктивні параметри,–вона може містити й позитивні
моменти [10].
Наявність агресивності ще не робить особистість
соціально небезпечною. Більше
того, існують
схвалювані суспільством форми агресивності. Крім того,
агресивність як властивість людської психіки необхідна
(зрозуміло, в певних межах) в творенні творчої
особистості. Це повʼязано з тим, що досягнення
результатів діяльності нерідко потребує якості, здатної
долати і руйнувати перешкоди. Такою якістю й є
агресивність. В обмеженому діапазоні це соціально
необхідна якість особистості. Відсутність її призводить
до піддатливості, підлеглості, нездатності зайняти
активну життєву позицію. Існує також точка зору, що
соціальну оцінку агресивності можна розглядати тільки
в контексті спрямованості особистості й здійснюваної
нею діяльності в конкретній ситуації [9].
В основі практично будь-якої активності людини
лежать стереотипи, які забезпечуються стійкою, але
динамічною системою умовних і безумовних рефлексів.
Стереотипи формуються в стандартних умовах, коли
подразники слідують один за одним у певній
просторово-часовій
послідовності.
Виділяють
стереотипи соціальні й етнічні. Стереотипи можуть
відігравати й негативну роль, коли умови діяльності
змінюються, а людина продовжує поводитися
стереотипно, не враховуючи нових ситуацій. Так, у
особистості формуються бюрократичні, догматичні,
педантичні якості. Стереотипи відіграють негативну
роль
у
розвитку
особистості
і
в
умовах
стереотипізації [11].
Стереотипізація – сприйняття, класифікація, оцінка
поведінки соціальних обʼєктів та їх інтерпретація на
основі
субʼєктивних
соціальних
стереотипів.
Стереотипізація відображає зазвичай неусвідомлюваний
особистістю
процес
«приписування»
подібних
характеристик (потреб, мотивів, цілей) усім членам
групи, без усвідомлення їх відмінностей. При цьому
зміст «приписки» може бути не тільки глибоко
помилковим, але й зовсім невірним, чого людина не
помічає. З цього приводу А. Петровський наводить такі
приклади.
Проведене
соціально-психологічне
опитування свідчить про популярність глибоко
помилкових стереотипних уявлень щодо однозначного
звʼязку між зовнішністю людини й рисами її характеру.
З 72 опитаних 9 осіб заявили, що люди з квадратним
підборіддям мають сильну волю, 17 стверджували, що
люди з великим лобом – розумні. Троє вважали, що
люди з жорстким волоссям мають непокірний характер.
Пʼятеро говорили, що люди нижче середнього зросту
завжди
відрізняються
владністю,
енергійністю,
бажанням всіма командувати. У пʼяти осіб існувала
думка, що красиві люди самолюби. Двоє стверджували,
що якщо у людини тонкі, безкровні губи, вона ханжа та
їй притаманна скритність [12].

Стереотипізації як механізму «приписування»
визначалося традиційне тлумачення американськими
расистами поведінки негрів як сексуально агресивної,
підступної, непередбачуваної і т.д. В даному випадку
стереотипізація мала характер упередження: етнічні
упередження є достатньо поширеними.
Стереотипізація лежить в основі тільки негативної
або позитивної оцінки особистістю інших людей, що
отримала назву «ефект ореолу». Вона є також основою
упередженості особистості, що позначається негативно в
її ділових та особистих взаєминах із оточуючими,
порушує формування і розвиток самосвідомості,
перешкоджає самовдосконаленню й саморозвитку, а
тому і є деструктивною. Жорстке фіксування
стереотипів роблять розвиток особистості ригідним і
сприяють формуванню ригідних якостей. Ригідність
проявляється у всіх сферах особистості: пізнавальній
(нездатність сприймати обʼєкт в змінених ситуаціях і
адекватно на це реагувати), афективній (незмінність
емоційної значущості обʼєкта в нових умовах, зміни
ставлення до нього, оцінки привабливості та ін.),
мотиваційній (негнучкість зміни потреб і мотивів,
корекції цільових установок, звичних способів
задоволення потреб, стилю поведінки тощо зі зміною
умов життя, вперте застрявання на одних і тих же
думках і переживаннях) [9].
Під впливом ригідності у особистості посилюється
консервативність. Ригідність обмежує можливості
бачення обʼєкта з різних сторін та точок зору, й
концентрує психіку тільки на окремих його аспектах.
Ригідність не сприяє гнучкості поведінки, якщо умови,
ситуації змінюються деколи швидко й несподівано. Так,
в процесі переходу українського суспільства на ринкові
відносини в економіці, багато людей не визначилися зі
своєю роллю й місцем в них внаслідок своєї
ригідності [13-14].
У соціальній практиці нерідко доводиться мати
справу з соціально дискримінованими людьми і
групами,
які
вважають
себе
несправедливо
скривдженими. Робота з подібними групами складна і не
завжди
вдала,
але
володіючи
психологічною
інформацією, фахівець може зробити її більш успішною.
В. Агeєв досліджував психологічні наслідки соціальної
несправедливості. Він виявив, що зазвичай соціально
дискриміновані групи поводяться стереотипно [15].
Перший
шлях
характеризується
посиленням
конфліктності
в
міжособистісних
стосунках,
послабленням внутрішньогрупових звʼязків, девальвацією
внутрішньогрупових
цінностей,
спільній
незадоволеністю групою, прагненням її покинути.
Другий, – повʼязаний з посиленням внутрішньогрупової
солідарності та згуртованості, зміцненням міжособистісних звʼязків, підвищенням задоволеності приналежністю
до групи, прагненням піднестися над іншими групами і
людьми. Обидва типи носять деструктивний характер.
Фахівцеві, який знає про те, що йому доведеться мати
справу з соціально дискримінованими групами, потрібно
бути готовим до проявів описаного комплексу
деструктивних соціально-психологічних особливостей.
Але, крім того, необхідно зрозуміти, чому виникають
настільки
суперечливі
наслідки
соціальної
несправедливості та коли може виникнути активний

Scientific Journal, Virtus, December # 4, 2015
соціальний протест. Існує чимало рішень даних
проблем. Спроби надати відповідь на ці питання робили
багато психологів. Залежно від методологічної та
теоретичної орієнтації пропонувалися й відповідні
рішення. Так, з позицій біхевіористської психології
сформувалася концепція «фрустрація–агресія». З цієї
точки зору вважалося, що наслідком соціальної
несправедливості може бути тільки агресія, яка має різні
ступені прояву, спрямована на себе або на інших і т.д. В
якості доказів проводився аналіз страйків, міжетнічних і
расових конфліктів, виступів різних партій. Інша,
протилежна точка зору, зводиться до того, що у членів
нізкостатусних груп знижується власна самооцінка. Для
уникнення психологічного дискомфорту людина може
проявляти різні реакції: від агресії до прагнення
покинути групу, «піднестися» над нею. В. Агeєв, який
зробив аналіз всіх можливих стратегій активності
соціально депривованих груп для досягнення позитивної
соціальної ідентичності, описав такі: індивідуальна
мобільність, соціальна креативність і соціальне
суперництво (конкурентність) [15].
Перша частина стратегій повʼязана зі спробою членів
групи вийти з неї і примкнути до іншої, престижної, та
характерна для людей, що намагаються підвищити
соціальний престиж
завдяки своїм
особистим
можливостям (здібностям, обману та ін.). Друга
повʼязана зі зміною колишніх критеріїв соціальної
оцінки. Третя включає різноманітні стратегії, як мирні,
демократичні, так і агресивні форми суперництва, що
нерідко призводять до соціальних катаклізмів. Але
найголовніше полягає в тому, що всі типи поведінки
можуть не супроводжуватися активними діями доти,
поки незаконність статусних відмінностей стає явною,
очевидною для дискримінованих груп, виникає, росте,
міцніє відчуття несправедливості.
Грунтуючись на психологічних даних, можна обрати
шлях зняття напруженості, попереднього усунення
обʼєктивної несправедливості щодо гноблених груп або
окремих індивідів, додання неминуче виникаючим
статусним відмінностям законного правового характеру.
При цьому важливо памʼятати, що критерії оцінки будьяких справ і досягнень мають бути зрозумілі для всіх
членів груп, незалежно від їх статусного положення.
Тоді всі привілеї одних соціальних груп над іншими
можуть сприйматися як справедливі; соціальна оцінка
окремої особистості має бути повʼязана з її власними
зусиллями, а не детермінуватися приналежністю до
групи [9].
Суїцидальний розвиток особистості та суїцидальна
поведінка характерні для людей, які вчинили чи які
намагаються зробити спробу самогубства. Істинну
суїцидальну поведінку слід відрізняти від подібних
варіантів самоушкоджень і демонстративно-шантажних
спроб, мета яких – не позбавити себе життя, а
продемонструвати оточуючим цей намір [10]. Однією з
найпоширеніших причин суїциду є самотність. У
спеціальній літературі описується цей феномен
наділяється низкою негативних емоційних переживань,
домінуючих у самотніх людей. У зону ризику, в якому
людина відчуває на собі всю тяготу самотності, входять
різні категорії суспільства: інваліди, безробітні,
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пенсіонери, розлучені подружжя, біженці, окремі
представники молоді [16-18].
Психологічний аналіз самотності показав його
багатогранність. Які б не були причини самотності,
центральною ланкою, яка страждає при самоті, є
порушення спілкування, адаптаційних соціальнопсихологічних
процесів:
ослаблення
інтимних
прихильностей і звʼязків у первинних групах,
збільшення соціальної та сімейної лабільності в
суспільстві.
Крім того, причинами суїцидних дій можуть бути
непереборні для особистості перешкоди, що мають
гостро виражене негативне емоційне забарвлення
(втрати, розчарування, образи, зради, конфлікти, різні за
силою і субʼєктивною значущостю, раптовістю,
тривалістю та повторюваністю).
Аналіз суїцидальної поведінки показує, що зазвичай
людина вирішує позбавити себе життя, по-перше, коли
під впливом тих чи інших обставин її існування втрачає
сенс; по-друге, відбувається переоцінка життя й смерті:
зазнає поразки все, що утримує людину у світі; по-третє,
найбільш сильний удар припадає на моральні цінності
особистості; по-четверте, прийняття суїцидальних
рішень – акт прояву морально-психологічного вибору,
коли в мотивації самогубства вбачається певний сенс,
відбувається переміщення сенсу життя на зміст смерті
(інверсія). Саме інверсія і запускає поведінковий акт
добровільного відходу з життя [10].
У морально-психологічному аспекті в ухваленні
рішення про суїцидні акті важлива роль належить
властивостям, повʼязаним із індивідуальною та
соціальною субʼєктністю. При позиціях протесту,
призову або запобігання і відповідної ним мотивації
позбавлення себе життя, особистість перекладає
моральну відповідальність на інших людей; при позиції
самозвинувачення
відповідальність
повністю
приймається особистістю; при позиції відмови –
відповідальність
приписується
долі,
випадку.
Суїцидальнї рішення, в умовах психологічної кризи
особистості, є результатом складної взаємодії факторів
індивідуальної й суспільної свідомості. За зовнішньою
схожістю суїцидного акту в молодості та на стадії
інволюції, психологічна криза розвивається по-різному.
Для молоді криза проходить переважно під знаком
недосягнення бажання, а в літньому віці – з позицій
втрати досягнутого, тобто потреби майбутнього – в
молодості або заслуженого минулого – в старості.
Психологічні тенденції суїциду набувають особливої
значущості у вирішенні питань профілактики суїцидних
дій. Психологічний аналіз особистості, яка вирішила
добровільно піти з життя, надає можливість виявити не
тільки ті основи особистості, які були травмовані, але,
найголовніше, виявити ті особистісні зони збереження
моральної мотивації, що виступають як антисуїцидальні
фактори. Останнє набуває особливого змісту і
значимості у профілактиці суїцидних дій. Шляхом
впливу на ці фактори (почуття власної гідності, гордість,
совість, соромʼязливість, відповідальність та ін.) можна
допомогти людині повернути втрачений життєвий сенс
або знайти (сконструювати) новий. Такий підхід можна
назвати
морально-психологічною
корекцією
особистості, що і є основою соціальної реабілітації осіб
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(груп), найбільш чутливих до суїцидних способів
вирішення проблем [19-20].
Соціальна нестабільність у суспільстві, економічна
диференціація його членів, важкі умови життя значної
частини населення провокують розвиток ряду
негативних деструктивних компонентів особистості, які
значною мірою впливають на долю окремої людини,
цілої спільності, нації [21-23]. Однією з таких
характеристик є заздрість.
К. Муздибаев, узагальнюючи різні точки зору на це
явище, вважає, що поняття заздрості включає:
сприйняття людиною переваги когось; почуття досади,
засмучення,
приниження;
неприязне
ставлення
(ненависть) до того, хто його перевершує; бажання або
заподіяння йому шкоди; позбавлення його предмета
заздрості [24].
Заздрість, як особистісна якість, проявляється на
різних рівнях: свідомості (усвідомлення більш низького
свого статусу, який її не влаштовує); емоційного
переживання (почуття досади, роздратування, злості,
агресії та ін.); реальної поведінки (руйнування, усунення
предмета заздрості або силове заволодіння ним). З цього
приводу Р. Нисбет писав, що якщо заздрість широко
поширена в популяції, то будь-яка соціальна згода,
прояв прав і свобод, справедливості абсолютно
неможливі [25]. В цілому, заздрість оцінюється як
дезорганізуюча сила, тому інституалізація заздрості
може бути визнанням домінування агресивності,
озлобленості, недоброзичливості в суспільстві. Більше
того, як зазначає К. Муздибаев, заздрість – збиткове
почуття. Воно намагається заповнити порожнечу або
який-небудь
особистісний
недолік,
відсутність
психологічної рівноваги і гармонії [24].
Заздрість, якщо вона властива багатьом членам
суспільства, деформує його цілісність, вносить в
соціальну систему конфлікти, стримує розвиток і
самоактуалізацію як окремих індивідів, так й соціальних
груп, соціуму в цілому. Заздрість – це якість, яка маскує
некомпетентність та інші деструкції. Разом із тим, як
показують психологічні дослідження, вона деформує
цілісний розвиток особистості, сприяючи формуванню
таких якостей як скритність, тривожність, самотність,
породжує афект неадекватності та ін. У той же час,
заздрість, як правило, не властива людям самодостатнім,
незалежним, захопленим своєю власною справою.
Висновки.
Теоретико-методологічний
аналіз
підходів до проблеми дослідження показав, що під
особистісними деструкціями розуміють патологічний
процес руйнування структури особистості або окремих її
елементів. До особистісних деструкцій відносять такі
стабілізовані
утворення
психіки
людини,
які
породжують барʼєри в її контактах із оточуючими та
ускладнюють тим самим реалізацію власних цілей. До
основних видів деструктивних змін особистості
належать патологічна деформація особистісних потреб і
мотивів, деструктивні зміни характеру й темпераменту,
порушення
вольової
регуляції
поведінки,
міжособистісних відносин, формування неадекватної
самооцінки. Серед проявів особистісних деструкцій
дослідники
виокремлюють
агресивність,
стереотипізацію, ригідність, неадекватність соціальних

оцінок, суїцидальний розвиток особистості та її
суїцидальну поведінку, заздрість
Констатовано, що перспективи, які розкриваються
перед людиною, включають не тільки позитивні, а й
негативні можливості, аж до аутодеструкцій, яким
можуть сприяти тривалі, інтенсивно виражені афективні
переживання,
несприятливі
умови
соціалізації,
захворювання, в першу чергу ті, що супроводжуються
втратою працездатності.
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PERSONAL DESTRUCTIONS:THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS
In the suggested study the analysis of the conceptual construct of “personal destruction” is carried out. It was found that
under personal destructions we mean the pathological process of destruction of the structure of personality or its separate
elements. The manifestations of personal destruction are considered: aggression, stereotyping, rigidity, inadequate social
assessments, suicidal development of personality and his suicidal behavior, envy.
Keywords: personality, personal destructions, stereotyping, rigidity, aggression, envy, efficiency.

Scientific Journal, Virtus, December # 4, 2015

66

Pedagogy
УДК 371.4
Abdusamedov A.E.,
Professor of the Social -humanitarian faculty
аt the National University of Uzbekistan
Ibragimova N.A.,
Teacher of the Department of foreign
Languages at Tashkent University of Information Technologies, nayira@inbox.ru
Uzbekistan, Tashkent

ANCESTOR’S HERITAGE AS A FACTOR OF SPIRITUAL
AND MORAL UPBRINGING
This article is devoted to the importance of ancestors’ heritage in peoples’ spiritual world and moral values.
Key words: ancestors’ heritage, Islam culture, upbringing, moral, spirituality, philosophy, science, scholars,
intelligent person, religion.

The statement of the problem. To learn and promote
national and religious heritage of our ancestors, and in
particular, history of Islamic values, to use ethical behavior
and decency according to the current propaganda effectively,
contributes to the formation of national ideology and morals,
spiritual and cultural enrichment and creating high spiritual
qualities of society members.
The Islam religion is the foundation of the region's
culture and spirituality. Progressive thinkers, who rely on the
same foundation work and spiritual heritage they have left
including destiny of people and nation, reflected the national
and religious issues.
Indeed, since introducing the Islam religion to the life of
people, founded schools, madrassa and religious universities
access the way for education and knowledge. The Islam
played a positive role in life of people who lived and
educated in the Middle Ages, particularly, in life and activity
of educated people, scholars, poets and philosophers.
The purpose of the paper is to study and
implementation of ancestors heritage into life and formation
of national, spiritual and moral qualities of people at present
time.
The statement of the main material. Since the early
years of independence, the heritage of our ancestors,
spiritual values, including the reestablishment and rebuilding
of Islamic values, enriching these values with the content has
been carried out.
Obviously, the history of every nation has the developed
and proved unique heritage. On the one hand, spiritual
heritage has found its place in the national and religious
values of social life, and inheritance from the previous
generation have come down to us, on the other hand,
religious values based on sacred books rooted in
consciousness and awareness of people, by promotion and
passed down from generation to generation.
"It is necessary to emphasize that the independence of
Uzbekistan for us , – says Islam Karimov, – first of all, selfconsciousness, human dignity, customs and traditions,
values of holy Islam religion, our great ancestors and
forefathers’ holy names and heritage, reestablishment a
sense of pride and virtue gave an enormous opportunity to

bring up young generation in a spirit of national and
humanity values"(1) Indeed, the people of Central Asia,
particularly, Uzbek people are proud of their great scholars,
scientists and thinkers known for its science and education.
However, majority of Uzbek scientists and scholars are
inherited and inspired from that people.
If world renowned scholars in the field of science were
Al-Farabi, Abu Ali Ibn Sina, Abu Rayhan Beruniy, Ahmad
Farghoni, Al Khorazmiy, Mirzo Ulugbek and Ali Qushchi,
those who have made a great contribution to the
development of great spirituality of Islam and Hadith
sciences were: Burxoniddin Marghinoniy, Motirudiy, Hodja
Ahkror, Ismail al-Bukhari, Ahmad Yassaviy Boxouddin
Naqshband, among wise thinkers : Lutfiy, Alisher Navoiy,
Hussein Baykara, Zaxiridiin Muhammad Bobur, Ahmed
Danish, Furkat, Mukimi, Zavqi; masters of painting: Behzod
and Muzaffar were very famous and lived in this country.
The spiritual and cultural heritage of these great people,
first of all, serves to formation and enrichment of spiritual
and national values of society; and secondly, increasing
spirituality of nation through our ancestors heritage and to
bring up a perfect men, and thirdly, the role of Islam
spirituality was significant in ancestors heritage.
The content of spirituality of Islam based on Quran
Karim and Hadith, and reliability of Islamic philosophy,
mysticism, kindness, and moral issues are reflected in the
works of secular and religious scholars. Promotion of this
knowledge is the main objective of Islamic enlightenment.
It is known that from our history, there was an
appropriate approach based on secularism and religion to
solve the problems related to science, literature, arts, social
and economic issues which resulted in world-famous
scientific discoveries in social and scientific spheres, and
they took a deserved place in golden treasury of spiritual and
cultural heritage. The owners of these discoveries were the
leaders of their time, even in present time they are still
popular.
In the period of the formation and development of
democratic and civil society, special attention is paid to the
improvement of people's spirituality and strengthening the
ethical, political, social, legal, religious, and ideological
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relations. After all, moral and legal aspects of national and
religious values serves to create basis of civil society and
intelligent person. The Islam religion is not only our
religious beliefs over the centuries, but a way of life, culture,
and spirituality as a component part and contributes to
national development and property values. Today, the
Islamic religion is an important factor of national
development in forming new civil society. When the Islam
religion was first introduced into the territory of Central
Asia, there was a new interest in religion and trends in
social, economic, political, spiritual life of people. Because
this situation have been associated with the formation of a
single religion in terms of spiritual and moral features, which
needed to consolidate the social and economic life of the
people who believe in different religions. Only Islam
religion which promoted to obey and prey to single Allah
was proper to this necessity.
Mosques and madrasas was a center of science and
culture at that period. They provide religious education with
secular knowledge, fulfilling the function. Indeed, dozen of
scientists studied in madrassas at the Tashkent mosque and
has become known in the Islamic world. In particular, Kaffol
ash -Shashi (903 -976) was well – known legist, muhaddith,
poet and writer. Khoja Ubaydullokh Ahror (1404-1490) was
the famous Sheikh, the protector of the Naqshbandi Order,
Zangi ota (died in 1528), was the famous saint, spiritual
scientist, shepherds master; Shayh Hovand Tohur (died in
1420), was famous Sheikh, Sufi and scientist; Sheikh Eshon
Bobokhon ibn Abdulmajidkhon(1860-1957) was one of the
famous Islamic scientists, he was the founder of religious
administration and its first mufti (1943-1957); Shayh
Ziyoddinkhon ibn Eshon Bobokhon (1908-1982) was the
famous legist in Islamic world (faqikh), muhaddith, mufassir
(who gives explanation of Quran), hafiz Quran;
Munavvarqori Abdurashidkhonov (1878-1931) was a
spiritual enlightener, intelligent, politician, poet, pressmen,
one of the leaders of jadid’s movement. He founded “Usuli
jadid” school in Tashkent, and wrote “Adibi avval” and
“Adibiy soniy” as alphabet and reader.
Munavvarqori not only contributed for Islam culture a
lot, but also developed secular science and in 1918 he
founded the Muslim department in Turkistan Nation
University for personnel training, and was the rector of
present NUUZ. In forming spiritual culture and morality, the
role of tradition and ceremony is very significant. Indeed,
dearest saints who went to their last home and the role of
memorials which were built on Islam scientists and great
people’s grave were important. Such mausoleums are called
“maqbara” in Islam. However, to build memorials and to
prey for them is prohibited in Islam. Despite, from the
beginning of IX century, to build mausoleums became a
habit. At the beginning, mausoleums were built in ordinary
form to only for great people’s grave, but later it reached
complicate and luxurious form. Available constructions such
as visit room, grave room, taghona-sardoba (the room where
people learn to read Quran)are appeared there. For example,
Ismail Samoniy and Amir Temur mausoleums, Ahmad
Yassaviy, Shah-i-Zinda memorial ensemble are the great
samples of architecture. Mausoleums were also built in
Tashkent. Sheikh Zinedine Baba mausoleum (XIII-XIV
centuries), Yunuskhon Mausoleum XV century), the
mausoleum of Qaldirg'ochbiy and mausoleum of Sheikh
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Hovand Taxur consist of two small buildings side by side
(XIX century), Barokkhon Madrassas and Baroqxon grave
(the beginning of the XV century and end of the XVI
century), Khoja Alambardor mausoleum and others.
The ancient roots of national traditions and Islamic
values, including the study of rare and unique models,
promoting and enriching it with present-day requirements
have an important role in formation of new civil society.
The President of Uzbekistan Islam Karimov in
international scientific-practical conference on the theme of
"Uzbekistan's contribution to the development of Islamic
civilization" in his speech about the announcement of
Tashkent as "the capital of Islamic Culture” said: " The
decision of UNESCO (to make Tashkent the capital of
Islamic culture)is the highest award for us, as we keep
Islamic history and culture in our hearts, that we provide a
great respect and attention to the unique monuments of
architectural arts, we preserve and restore them, delivering it
for future generations. "(2)
As a matter of fact, this appraisal is the result of good
works and contribution of people, their belief in religion,
Islam,
humanism,
moderation
and
educational
characteristics, who always have Allah in their hearts, people
of Central Asia, particularly Tashkent.
During the years of independence, extensive works are
carried out for restoration of historical monuments and
heritage of scientists and scholars of Islam, construction of
new buildings of Islamic culture. For example, Hazrati Imam
(Hastimom) complex in Tashkent, are built in accordance
with the modern and historic architecture. Muhaddith scholar
and linguist Kaffol Shashi Hazrati Imam mausoleum who
lived in X century (904-976 years), Barak khan and Moyi
Mubarak madrasas, as well as the XX century Tilla Sheikh
Mosque were reconstructed in this complex.
In Central Asia, including Uzbekistan, implementation
the rules of sunnism Hanafith mazhab (low school) to the
life of people was faster than the other mazhabs of Islam.
The Hanafites mazhab, founded by Imam A’zam, differed
than others, first of all, that it has religious tolerance (ie,
other religions and their traditions also have the opportunity
to continue); secondly, that it was moderate mazhab (in
accordance with the characteristics of the nations and in
accordance with demands of ordinary people); thirdly, as a
result of the growing number of adherents to this mazhab,
nowadays majority of Muslims are Hanafites.
The important aspects of direction came out of Islam
evolution directed to the rules and legislation aimed at
formation of people’s spirituality and religious beliefs. Every
Muslim who converted to Islam, besides of fulfilling
religious requirements should follow such ethical standards
such as to be good, to be honest, to discern between halal
and haram, to not encroach at property of others, and to have
a family, to bring up children with Islamic teachings and to
work and earn in right way are have to be done. In addition,
this religion made up the basis of formation of love to
society, to parents and motherland, patriotism, justice and
spirituality of people. In any period of Islam evolution, such
promotions had not lost its educational importance. On the
contrary, it contributed to the formation of spirituality of
those who profess the Islam religion. Its theoretical
contribution to the improvement of spiritual and moral
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condition in society is still important today, especially in
formation of the civil society in the country.
President of Uzbekistan Islam Karimov in his interview
with state news agency "Turkistan press" mentioned that and
during the years of independence in accordance with Islamic
history, culture, spirituality, restoration and development of
education, science and Islamic values are carried out in the
country. Moreover, he emphasized two issues related to the
"cultural capital of Islam": first of all, what is the meaning of
the concept "cultural capital of Islam"; secondly, what
criteria and principles caused to achieve this high
recognition and gave following respond that, in particular, it
plays an important role in history of Islam religion. This
specific rule and pillars of Muslim religion, the contribution
to the land of ancient traditions and values of Islamic
civilization and culture for centuries, great scholars who
lived there and their scientific and spiritual heritage shall be
taken into account. Furthermore, today the preservation and
comprehensive study of unique and sacred heritage,
delivering it to people, especially to youth mind, and its
promotion for general public is very essential.

Conclusions. As in all areas of spiritual life of society,
including the reigning moral defects of present time, Islam's
merciful compassion, kindness, generosity, humanity, using
sincerity edification as humanity values, especially in young
people "... we should bring up educated intelligent people,
who thinks independently and are strong in beliefs"(3);
secondly, in rebuilding of spiritual aspects of present day,
the importance of regulative function of Islam has been
growing; thirdly, the Board of Muslims has founded
charitable donations and generosity funds of different types
which helps needy people; fourth, reconstruction works of
historical monuments of ruinous condition and restoring
cultural heritage has been carried out by public funds and
community; fifth, priests of Islam who are executing their
secular duties for centuries, such as to have social letter ,
science, culture, education under their supervision, and they
have had a great influence on people's way of life and
historical traditions. Rich and multi-faceted heritage of our
(Uzbek) ancestors, through the centuries of generations has
decorated the personal and social life, science, spirituality
and contributes to the formation of the moral maturity and
helps to the formation of intelligent person.
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на побудові моделі діагностики культуротворчого зростання особистості майбутнього педагога, яка
спирається на концептуальне осягнення процесу культуротворчого зростання особистості й на розуміння
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Постановка
проблеми.
Вплив
світових
глобалізаційних процесів позначається на всіх сферах
людського життя, призводить до урізноманітнення
культур, до їх взаємопроникнення. Ці процеси не
оминули й суспільного життя України, більш того, разом
із широкими можливостями діалогізації, плюралізації й
збагачення,
вони
долучили
до
національного
відродження культури, значну кількість проблем, що
виникли на ґрунті певного неприйняття нею інших
культур, нетерпимість і конфліктність. Мінімізацію
ідейних суперечностей між представниками різних
етносів, культур, релігій, які мають поступитися місцем
толерантності та культуротворчості як ефективним
засобам досягнення гармонійного розвитку культурної
людини, слід вважати імперативом нашого часу.
Освіченість окремої особистості складається та
розвивається внаслідок взаємодії з культурою
суспільства. Індивідуальні перспективи розвитку також
залежать і від широти та різноманітності контактів
особистості зі світовою культурою. Саме вища школа
має змогу сприяти виходу своїх студентів за вузькі межі
субкультури.
Якщо враховувати, що процес засвоєння культури
особистістю продовжується протягом усього життя і те,
що кожна особистість є індивідуальною та неповторною
у власному культурному розвитку, то загальнокультурна
компетентність виявляється тією психологічною
основою, яка об’єднує всі прояви людського в людині
незалежно від національної, соціальної, політичної,
релігійної приналежності. Саме тому розуміння процесу
культуротворчого
зростання
особистості
може
здійснювати вплив на картину світу й обгрунтування
спрямованості життєвих стратегій людини.
У педагогіко-психологічний науках (у концепції
«розвиваючого навчання» К. Дусавицького, В. Рєпкіна
та ін., в моделі «школи культурної політики»
П. Щедровицького тощо) деякі ідеї значною мірою
співвідносяться з тим, що могло б позначати саме
поняття «культуротворчість». Психологія та педагогіка,
а також деякі напрями сучасної біології накопичили
достатньо матеріалу для здійснення узагальнень

стосовно походження здатності особистості до
культуротворчості
й
розуміння
процесу
культуротворчого зростання [3 ;4; 5; 8; 10].
Спрямованість на переосмислення природи людської
здатності
до
культуротворчості,
особливостей
протікання культуротворчого процесу в контексті
сучасності, на подолання і запобігання таких феноменів
як інтолерантність та ксенофобія, що виступають
різновидами культуротворчого зростання особистості, є
актуальними
для
нашого
часу.
Розуміючи
культуротворчість як невід`ємний та необхідний атрибут
соціокультурної реальності, як сферу дійсності, яка
створюється й існує завдяки людській діяльності та
здатна вносити в буття сенс, слід відзначити те, що за
сучасних умов проблематика толерантності та
ксенофобії як специфічного прояву культуротворчого
зростання особистості набуває нових смислових
відтінків.
Проблемі ідентичності особистості та проблемі
«чужого» присвячені праці Ґ. Гегеля, М. Бахтіна,
М. Бубера, Ю. Лотмана та ін. У більшості наукових
праць С. Аверінцевої, О. Александрової, А. Бергсона,
Л. Виготського, М. Кисельової, К. Ясперса подається
розгляд понять «творчості» та «культура». Я. Білик,
О. Заздравнова, І. Попова в своїх роботах розкривають
сутність понять «культуротворчість» і «культуротворче
зростання».
Проблеми толерантності та ксенофобії неодноразово
ставали предметом дослідження у працях вітчизняних і
зарубіжних науковців: В. Авксентьєва, Ю. Арутуняна,
О. Асмолова, Е. Баранова, В. Волкова, Л. Гумільова,
М. Дробіжева, О. Здравомислова, С. Лур’є, М. Лебедєва,
Ю. Левади, В. Лекторського, В. Малахова, Г. Мирського, Є. Нарочницької, В. Табачковського, В. Тішкова,
В. Шинкарука та ін. Оскільки уявлення про «чужого»
лежить в основі самоідентифікації особистості та груп,
то це практично означає, що «чужим» можна бути
соціально, психологічно, релігійно, гендерно, етнічно
тощо (у радянські часи навіть було вироблено поняття
«ідеологічно чужий»).
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Отже, аналіз літературних джерел свідчить, що
толерантність і ксенофобія є багаторівневими та
складними феноменами, в яких можна виокремити різні
аспекти – біологічний, психологічний, соціальний.
Мета роботи зорієнтована на побудові моделі
діагностики культуротворчого зростання молоді.
Моделювання, створюючи певну проблему, заохочує
швидке реагування та розв’язання її, тим самим
формуючи певні особистісні та професійні якості
студента, які допоможуть йому у подальшій освітній
діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Процес
культуротворчого
розвитку
особистості
вимагає
розкриття
взаємозв’язку
понять
«культура»
й
«творчість», врахування у процесі інкультурації молоді
культурного простору сучасності та рушійної сили
культури в процесі саморозвитку.
На основі аналізу наукових праць вчених (Г. Балл,
І. Бех, В. Семиченко та ін.) встановлено, що у
психологічному аспекті ототожнюються поняття
«саморозвиток
особистості» та
«культуротворче
зростання». Категорія «саморозвиток», на даний момент,
є одним з ключових понять у педагогіці, психології,
філософії та соціології, що дозволяє виокремити ряд
суттєвих ознак цього феномену. Саморозвиток це
внутрішній процес, визначений спосіб реагування
людини
на
вплив
середовища,
усвідомлене
вдосконалення себе самою людиною [1; 2; 9].
Одним із важливих показників, який свідчить про
культуротворчу сталість молодої людини в сучасних
умовах є, на нашу думку, її професійний розвиток,
освоєння нею етичних та естетичних цінностей, ступінь
залученості до культури. Новітні наукові дослідження
свідчать, що молодь не завжди орієнтована на
самостійну культурну діяльність, тим паче на
культурний саморозвиток.
Процес зростання відбувається у культурних
просторах, які несуть свою наповнюваність, мають
спільні та відмінні позиції. Студентська молодь на
момент вступу до вищого навчального закладу вже має
певний культуротворчий досвід: культурні інтереси,
потреби та здібності. Поняттям «культуротворчість» ми
позначаємо систему культури в її живій буттєвій
цілісності, розуміючи останню як осмислений процес
буття людського суспільства й індивіда в історії, як
єдність культурної діяльності соціуму й індивідуального
буття.
Культуротворчість
є
основою
психологічної
готовності до вирішення аксіологічних, когнітивних,
операційно-діяльнісних, рефлексивно-оцінних компонентів творчого зростання, зокрема толерантнісного
«прозріння» особистості майбутнього фахівця. Для
з`ясування сутності феномену «культуротворчого
зростання» були опрацьовані концептуальні підходи до
вивчення цього процесу. На аналізі отриманих
теоретичних даних, можемо стверджувати про
нерозривний зв’язок культури з життєвими потребами
людства.
Яскравим прикладом може бути метод системного
аналізу, антропологічної концепції культуротворчості
дотримувався А. Кребер. Доповнивши її теорією стилів
фундаментальних форм культури, він довів, що стиль

властивий усім великим культурам та їхнім основним
формам (не тільки мистецтву, а й науці, ідеології,
моралі, свідомості, способу життя тощо). Носіями, що
визначають стиль епохи, чи цивілізації, на думку
вченого, є геніальні особи, котрі роблять істотний
внесок у розвиток якоїсь галузі культури. Він узагальнив
різні стилі локальних культур і сформулював концепцію
стилів загальнолюдської цивілізації. На цій підставі
можна говорити про стилі культурного буття, що
відзначають ту або іншу модель культури.
Таким
чином,
методи
аналізу
процесів
культуротворчого розвитку молодої людини (які вже
давно стали традиційними) не втратили евристичного
потенціалу й актуальності на сучасному етапі.
Комплекс питань, що пов’язані з різними аспектами
міжкультурних комунікацій, постає перед Україною і у
зв‘язку з її інтеграцією до європейського і світового
культурного простору, зокрема й освітнього. Завдяки
приєднанню до Болонського процесу Україна поступово
стає
активним
співучасником
формування
європейського простору вищої освіти та поширення
стандартів європейської системи вищої освіти в світі.
Збереження та розвиток надбань людства, можливість
подальшого використання скарбів європейської та
загальносвітової культури та освіти безпосередньо
залежать від спроможності української молоді бути
толерантною та ефективною у полікультурному
просторі [7].
Полікультурна освіта – це не новий тип або вид
освіти, це певні методологічні принципи, покликані
пронизувати всю систему організації освітнього
процесу. Характер і спрямованість наукових пошуків
дозволяє зробити висновок про те, що суть
полікультурної освіти в сучасній Україні виражається у
залученні студентів педагогічних ВНЗ, до етнічної,
загальнонаціональної і світової культур з метою
духовного збагачення, розвитку планетарної свідомості,
готовності й уміння жити у багатокультурному, зокрема
багатонаціональному, середовищі [5]. Цей процес
здійснюється за допомогою діалогу, надання особистості
можливості брати участь в полікультурному досвіді на
світовому рівні.
Моделювання полікультурної освіти передбачає
створення ситуацій, які для студентів виступають
конфліктом або проблемою, а це, в свою чергу,
стимулює до їх розв’язання та висновків. В.Я. Платов,
А.А. Вербицький наголошують на позитивності впливу
моделювання творчого розвитку особистості в площині
полікультурної освіти, що стає немовби інструментом
формування культурної особистості майбутнього
педагога.
Діагностика культуротворчого зростання особистості
крізь призму функціонального поля формування
світогляду, а також розуміння того, що освіта в
органічному зв’язку з наукою генерує певні підходи,
ідеї, принципи тощо, спонукає нас до визначення серед
них, найбільш ефективних.
Важливим
конструктом
моделі
діагностики
культуротворчого зростання слід визнати наявність
таких підходів, які у процесі діагностики акумулюють
ідеї. Характеристика сучасної соціалізації переконливо
свідчить про необхідність зміни підходу до розвитку й
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саморозвитку особистості майбутнього педагога. На
нашу думку, таким може бути антропологічний підхід,
який використовує компоненти і функції антропології
для розв’язання завдань освітньої теорії і практики на
всіх їх етапах і в усіх частинах системи. Антропологія є
інтегральною дисципліною, яка вивчає процес
розбудови людиною власної життєдіяльності у взаємодії
з природою, соціумом, культурою, а також встановлює
чинники, що визначають якість життя, умови, необхідні
для реалізації ціннісних настанов особистості, та
виявляє труднощі, суперечності, які слід подолати.
І тут стає актуальним визначення основних
принципів
саморозвитку
кожної
системи
антропологічного напряму:
– принцип відповідності педагогічного впливу
природі творчої самобутності;
– принцип
культуродоцільності
–
культура
виховання і виховання культурою;
– принцип
соціовідповідності
–
створення
оптимальних соціальних умов для успішного розвитку і
саморозвитку того, хто навчається;
– принцип
амбівалентності
–
організація
педагогічного впливу, що узгоджується зі змінними
середовищними й внутрішньоособистісними умовами;
– принцип гуманізму, який ґрунтується на повазі й
пошані учасників процесу творчого зростання, на
відмові від функціональних педагогічних відносин та
побудову глибинної, ціннісної, емоційної взаємодії
особистісної активності людини.
Цей підхід здебільшого пов`язаний із буттям
культуротворчості в її найвищому сенсі, або за Гегелем,
«буттям-для-себе» – буттям, що розкриває свої глибинні
можливості й не може бути ані остаточним, ані
автоматичним; воно потребує волі людини, її натхнення
й
ефективного
використання
у
процесах
культуротворення.
Комплекс принципів творчості як складової
особистісного зростання майбутнього педагога,
будучи реалізованим у полікультурній освіті, дасть
можливість особистості інтегрувати в свідомості різні
культурні сенси, інтереси, цінності та значення і
забезпечить орієнтацію її розвитку на єднання загального
й
особливого,
універсального
й
унікального,
гармонійного та цілісного.
Наступним конструктом моделі культуротворчого
зростання особистості слід визнати ступінь впливу
полікультурної освіти на поведінку людини та на її
корекцію вбік творчого зростання. Полікультурна освіта,
має можливість виявити, проаналізувати характеристики
поведінки людини, що прагне творчої самореалізації й
скорегувати їх певним чином.
П’ятим конструктом моделі є зміст полікультурної
освіти, який передбачає застосування у процесі навчання
різноманітних засобів і способів, що сприяють
культуротворчості через формування полікультурної
когнітивної
сфери:
насичення
змісту
освіти
протилежними, суперечливими відомостями про
властивості та характеристики об'єктів, процесів і явищ,
які вивчаються.
Висновки. Діагностика рівня культуротворчості у
вищій школі стає особливо важливою, оскільки педагоги
є головними носіями демократичних цінностей,
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моральних рис, активної життєвої позиції, психологічної
готовності
до
терпимості
заради
позитивної
принципової взаємодії й діалогу з людьми іншого
культурного, національного, релігійного та соціального
середовища.
Саме тому для практичної реалізації принципів, засад
та ідей формування діагностики культуротворчості слід
спроектувати та закласти в модель шостий конструкт,
який на наш погляд, міститиме конкретні шляхи та
засоби утвердження через освіту ненасильницького
миру – створення єдиного полікультурного простору,
який би став частиною культурного простору, що
підтримує функціонування стійких механізмів творчої
особистості, пом’якшення різноманітних суперечок,
протистоянь. Це має бути полікультурна освіта, в якій
зростає спроможність подолання окремою особистістю й
суспільством загалом форм агресії до невизначенності,
не самореалізованості конфліктності. Вона ґрунтується
на творчому зростанні особистості і характеризується
активним впливом учасників освітнього процесу один на
одного без використання відкритих і прихованих форм
агресії, при збереженні незалежності, і що врешті-решт
веде до спільних зусиль, спрямованих на досягнення
позитивних результатів.
Завдання діагностики культуротворчого зростання
особистості майбутнього педагога потребують від освіти
суттєвих змін у цілепокладанні, змісті та організаційноуправлінських умовах полікультурної освіти, яка
здійснюється у різних напрямках, моделях тощо.
Враховуючи
складність
реалізації
моделей
полікультурної освіти, і певні перешкоди в процесі
утвердження толерантної свідомості і поведінки
людини, нами в роботі окреслено модель діагностики
культуротворчого зростання особистості майбутнього
педагога. Ця модель спирається на концептуальне
осягнення
процесу
культуротворчого
зростання
особистості й на розуміння полікультурності як
особистісної здатності людини до прагнення, вміння
жити у полікультурному середовищі.
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CULTURAL AND CREATIVE DEVELOPMENT OF STUDENT YOUTH UNDER CONDITIONS OF
MULTICULTURAL ENVIRONMENT
The article reveals the essence of the phenomenon of cultural and creative growth; it defines the possibilities, resources,
role and functions of multicultural education and its influence on the personality development in general.
The aim of the work is directed at the construction of the diagnostics model of cultural and creative growth of the future
teacher’s personality which is based on conceptual understanding of the process of cultural and creative growth of personality
and grasp of multiculturedness as a personal ability of man to have a desire and capability to live in the multicultural
environment.
Key words: diagnostics, growth, cultural creativity, modelling, multicultural education, multicultural environment.

Scientific Journal, Virtus, December # 4, 2015

73

УДК 37
Гонтар Д.А.,
вчитель історії та правознавства,
керівник героїко-патріотичного гуртка «Навчання доблесті і слави»
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №109, hontarda@gmail.com
Україна, м. Кривий Ріг

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ АКСІОЛОГІЧНОГО
ПІДХОДУ ДЛЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО ТА ІСТОРИЧНОГО
МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В 11 КЛАСІ
(НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ
СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939 – 1945 РР.)»)
У статті висвітлено окремі методичні аспекти розвитку критичного та історичного мислення учнів з
опорою на аксіологічний підхід на уроках історії України в 11 класі на прикладі уроку узагальнення та
систематизації знань, умінь і навичок з теми «Україна в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.)».
Ключові слова: аксіологічний підхід у викладанні історії, критичне мислення.
Постановка проблеми. Вагомі соціально-політичні
й культурні трансформації сьогодення визначили
аксіологічні проблеми педагогічної науки як пріоритети
для українського суспільства. Одвічні запитання «Хто
ми?», «Звідки ми?», «Куди йдемо?» набувають тепер
чітких обрисів, наповнюються конкретним змістом,
ціннісними орієнтаціями, серед яких чільне місце в
сучасному дискурсі посідають такі поняття й феномени,
як «нація», «народ», «патріотизм», «державність»,
«громадськість», – константи, сформульовані в
Конституції України та законах України про освіту [8,
с.3]. Усе це наштовхує на думку про необхідність
оновлення та реформування змісту освіти в цілому.
Оновлення змісту освіти виявляється проблемою не
стільки педагогічною, скільки світоглядною, тому що
вона зачіпає безпосередньо філософсько-методологічні
аспекти сутності людини, її особистісного розвитку.
Адже за всіх наукових розходжень у поглядах про
джерела та рушійні сили становлення і розвитку людини
як особистості нині ніхто не забезпечує визначальної
ролі загально родової культури у цьому процесі. Справа
в тому, що ступінь розвитку особистості залежить від
міри оволодіння існуючою культурою і входження
людини в неї. Йдеться про культуру як соціальний код
людства у всіх його проявах: пізнавальному,
моральному, духовно-практичному (технологічному),
художньо-естетичному [4, с.759].
Формування
національної
системи
освіти
відбувається в умовах істотних змін у духовному
просторі суспільства, що вимагає від сіячів «доброго,
мудрого, вічного» переосмислення і уточнення власної
світоглядної позиції, а також вносить певні корективи в
цілі, завдання та зміст освітянського процесу.
Освітньо-педагогічні
зміни
в
національному
масштабі відбуваються у контексті загальноцивілізаційних
трансформацій,
зумовлених
як
широким
розповсюдженням
нових
освітніх
технологій,
заснованих на використанні можливостей сучасної
комп’ютерної техніки, так і суттєвим розширенням
можливостей і потреб в індивідуальному, особистісному
розвитку людини [3, с.750-751].

Гуманітарний вимір освіти відкриває перспективу
справжнього демократизму освітянського процесу. Як
педагоги, так і учні є повноправними суб’єктами
системи освіти. Основою навчання повинен бути
рівноправний діалог між тими, хто навчає, і тими, хто
навчається.
Гуманітарний,
людиновимірний,
демократичний виміри освіти мають взасадничити єдину
комплексну систему освіти [3, с.752].
«Та роль, що її відігравали освіта й виховання в усіх
політичних утопіях від античних часів і дотепер,
показує, наскільки природним здається починати
розбудову нового світу з тими, хто є новим за своїм
народженням і природою» – ці слова Ханни Арендт
попри всю свою очевидність ще раз наголошують на
важливості відбору змісту гуманітарної, як, зрештою, і
природничої освіти для середніх шкіл. Тема виховного
впливу шкільних курсів історії майже завжди є
первинною під час розгляду проблеми формування
їхнього змісту [2, с.3].
Історичні
знання
за
своєю
основою
є
міждисциплінарними, оскільки їх об’єктом є людина в
різних соціальних проявах, яка є різноманітна сама по
собі й тому може розглядатися в різних ракурсах і
взаємозв’язках. Тому історичні знання в суспільстві
відіграють значно більшу роль, ніж звичайна сукупність
відомостей про минуле. Вони є частиною історичної та
загальносоціальної свідомості, позаяк безпосередньо
впливають на становлення колективних уявлень про
минуле, складають основу історичної пам’яті та через
неї та інші її складники зазнають впливу масових
стереотипів. У цьому сенсі історичні знання є
результатом не лише раціонального осмислення
минулого, а і його інтуїтивного й емоційного
сприйняття [1, с.12-13].
Ключова роль у процесі реформування змісту
шкільної історичної освіти належить розвитку
критичного та історичного мислення школярів.
Мета роботи – висвітлити методичні аспекти
розвитку критичного та історичного мислення учнів з
опорою на аксіологічний підхід на уроках історії
України в 11 класі на прикладі уроку узагальнення та
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систематизації знань, умінь і навичок з теми «Україна в
роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)».
Виклад
основного
матеріалу.
Принцип
аксіологічного підходу у викладанні історії передбачає,
що історичне пізнання є засобом орієнтації школярів на
загальнолюдські та національні духовні цінності, який
треба використовувати з ясним розумінням механізмів
«трансляції» духовної культури та її впливу на
свідомість особистості. Історичні події впливають на
особистість, якщо вона усвідомлює її естетичний та
етичний сенс. Історичного матеріалу має бути
достатньо, щоб ці смисли минулого «відкрилися» учневі
і через розуміння, і через переживання. Кожна історична
подія має бути розглянута з кількох світоглядних
позицій (загальнолюдської, національної, державної,
суспільної, культурної, групової, особистісної), щоб учні
усвідомили: існують різноманітні шкали людських
цінностей,
які
постійно
змінюються
та
трансформуються.
Пізнання історії повинно допомогти школярам
осмислити й усвідомити власну систему духовних та
життєвих цінностей, забезпечити процеси їхнього
постійного переосмислення та переоцінки, а саме –
духовний розвиток особистості [7, с.16].
Саме використання аксіологічного підходу найбільш
плідно сприятиме розвитку критичного мислення учнів,
під яким розуміють здатність ставити нові запитання,
виробляти різноманітні аргументи, приймати незалежні
та продумані рішення [6, с.10].
У процесі вивчення теми «Україна в роки Другої
світової війни (1939-1945рр.)» залучення аксіологічного,
або ціннісного, підходу до викладання історії з метою
розвитку критичного та історичного мислення школярів
має наступну мету: висвітлити для широкого
учнівського загалу «ціну» війни – реальні людські та
матеріальні втрати України в результаті Другої світової
війни; наголосити на внеску України в перемогу
антигітлерівської коаліції над нацистською Німеччиною
та її союзниками; звернути увагу на участь українців у
арміях та військових формуваннях інших країн; сприяти
формування кожного учня/учениці як особистості, яка
усвідомлює свою належність до Українського народу,
сприймає війну як складний суспільно-політичний
процес, протистояння між країнами, народами,
поглядами, але завжди – як лихо, як руйнівний процес,
що дорого коштує кожному громадянину й руйнує
економіку, культури держав та долі звичайних
людей [5, с.3]. Спробуємо проілюструвати це на
прикладі розробки уроку узагальнення та систематизації
знань, умінь і навичок учнів у формі уроку-сповіді:
Історія України (11 клас)
план-конспект уроку
Тема уроку: Окупаційний режим та Рух Опору в
Україні в роки Другої світової війни: правда людська,
історична і художня
Мета уроку:
– навчальна: повторити, узагальнити та закріпити
знання, набуті учнями впродовж вивчення теми
«Україна в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.)»;
– розвивальна: удосконалювати вміння
учнів
аналізувати матеріал, робити висновки, висловлювати
свою точку зору, розглядати суспільні явища у розвитку

та в конкретно-історичних умовах певного часу,
користуватися науковою термінологією, аналізувати,
синтезувати та узагальнювати значний обсяг інформації
у певній системі, визначати роль людського фактора в
історії, давати багатогранну характеристику історичних
особистостей, розкривати внутрішні мотиви їхніх дій,
виявляти протиріччя в позиціях, критично аналізувати та
оцінювати історичні джерела, оцінювати позиції та
діяльність людей в історичному процесі з позиції
загальнолюдських цінностей; розвивати вміння учнів
працювати в парах, у групах;
– виховна: виховувати в учнів почуття патріотизму,
наполегливості, відданості своїй справі, спонукати до
подальшого поглиблення знань; виховувати в учнів
інтерес до національної історії; сформувати в учнів
власне
емоційно-ціннісне
ставлення
до
подій
вітчизняної історії, виховати в них повагу до ветеранів
Великої Вітчизняної війни та їх подвигу.
Тип уроку: урок узагальнення та систематизації
знань, умінь і навичок учнів.
Форма проведення уроку: урок-сповідь.
Загальнодидактичні методи: розповідь вчителя,
бесіда, груповий метод, робота з опорною схемою,
проблемний метод, дискусія, словникова робота.
Інтерактивні технології: методи «Прес», «Уявний
мікрофон», «Обери точку зору», історичний театр
«Сповідь перед історією», розгадування кросворду.
Інтеграційні зв’язки: всесвітня історія, політологія,
правознавство, культурологія, історія суспільнополітичних течій і рухів.
Обладнання:
1) Програма з історії України для учнів 11 класу.
2) Підручник (Струкевич А.К., Романюк И.М.,
Дровозюк С.И. История Украины: [Учебник для 11 кл.
общеобразоват. учеб. завед. (уровень стандарта,
академический уровень)]. – К.: Грамота, 2011. – 320 с.).
3) Державний стандарт базової і повної середньої
освіти (освітня галузь «Суспільствознавство»).
4) Армстронг Дж. Партизанская война. Стратегия
и тактика. 1941 – 1943 / Джон Армстронг. – М.: ЗАО
Центрполиграф, 2007. – 429 с.
5) Баханов
К.О.
Організація
особистісно
орієнтованого навчання. Порадник молодого вчителя
історії / К.О.Баханов. – Х.: Основа, 2008. – 159 с.
6) Бухтіяров В. Коло по пеклу / В.Бухтіяров //
Червоний гірник. – 11 квітня 2012 року. – С. 23.
7) Довженко О.П. Зачарована Десна: [Кіноповісті,
оповідання, щоденник] / О.П.Довженко. – Х.: Фоліо,
2006. – 287 с.
8) Історія
України:
Документи.
Матеріали:
[Посібник] / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К.:
Видавничий центр «Академія», 2002. – 448 с.
9) Мисан В. Сучасний урок історії: [Навчальнометодичний посібник] / В.Мисан. – К.: Шкільний світ,
2010. – 120 с.
10) Мисан В. Писемні джерела на уроках історії: 5 –
11 класи: [Навчально-методичний посібник] / В.Мисан.
– К.: Шкільний світ, 2009. – 104 с.
11) Настільна книга молодого вчителя історії та
правознавства
/
Автори-укладачі
І.П.Нікітіна,
О.В.Галегова, Ю.О.Нікітін. – Х.: Ранок, 2010. – 256 с.
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12) Сучасний урок. Панорама методичних ідей /
Упоряд. Н.І.Харківська. – Х.: Основа, 2004. – 128 с.
13) Дидактичний матеріал (уривки з текстів
історичних документів, уривки з творів художньої
літератури, настінна карта «Україна в роки Великої
Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр.», мультимедійні
презентації «Дорогами війни» та «Діти війни»,
документальний фільм «Велика війна» історикопошукової організації «Пошук-Дніпро», кросворд «Герої
Великої Вітчизняної війни»).
Основні терміни та поняття: «новий порядок»,
план «ОСТ», окупація, Рух Опору.
Основні дати та події: 1939 – 1945 рр. – Друга
світова війна; 1941 – 1944 рр. – період окупації України
гітлерівськими загарбниками.
Визначні
історичні
постаті:
О.Довженко,
І.Багряний, М.Кривицька, Х.Франк, А.Гітлер, Е.Кох та
ін.
Очікувані результати – після цього уроку учні
зможуть:
– повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті
впродовж вивчення теми;
– удосконалити вміння аналізувати матеріал, робити
висновки, висловлювати свою точку зору, розглядати
суспільні явища у розвитку та в конкретно-історичних
умовах певного часу, користуватися науковою
термінологією,
аналізувати,
синтезувати
та
узагальнювати значний обсяг інформації у певній
системі, визначати роль людського фактора в історії,
давати
багатогранну
характеристику
історичних
особистостей, розкривати внутрішні мотиви їхніх дій,
виявляти протиріччя в позиціях, критично аналізувати та
оцінювати історичні джерела, оцінювати позиції та
діяльність людей в історичному процесі з позиції
загальнолюдських цінностей.
Структура уроку:
І. Організаційний момент.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.
ІІІ. Організація повторення та систематизації
вивченого навчального матеріалу:
Блок 1. Історична правда.
Блок 2. Людська та художня правда.
ІV. Закріплення вивченого навчального матеріалу.
V. Підведення підсумків уроку.
VІ. Домашнє завдання.
Хід уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
Розповідь вчителя:
Документи, героїчні вчинки маршалів і рядових,
перемоги та гіркі поразки, що лягли в основу наших
підручників з історії, – це правда історична.
Ваші зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної
війни, їхні спогади, листи, відверті розмови з дідусями
та бабусями – це правда людська.
Коли історична та людська правда пропущені через
душу митця, оброблені ним, народжується правда
художня.
Часто, вивчаючи історію воєн, ми насамперед
говоримо про бойові дії, фронти, міць техніки та героїзм
солдат. Але сьогодні ми зупинимося саме на тій сторінці
історії, яка тривалий час вважалася «білою плямою»,
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оскільки офіційні джерела були просто недоступні. А
людська правда була важким непід’ємним тягарем, який
просто хотілось забути.
Художня правда була навчена тримати в собі слово
правди, далеко приховавши його у своїй душі…
Створення емоційного фону уроку, «занурення» в
історичну епоху
Його вбило… а листи
Йому все йдуть…
Дружина пише…
Що тільки ним горить і дише…
А він – у царстві темноти…
І йдуть, і йдуть, і йдуть листи…
Шумить, хвилюється трава,
Мов загляда у смертне ложе…
А в небі зорі, як слова
Листів, що він читать не може…
Не б’ється серце молоде…
Але надходить ось година,
І на могилу ту клади
Листи печальні, Україно…
Володимир Сосюра
Сьогодні ми з вами поговоримо про тих людей, які
чекали, любили, боролися, на собі витримали нелюдські
тортури гітлерівського окупаційного режиму. Усі вони –
цивільні, солдати – боронили свою землю, хоча й були
розділені лінією фронту.
ІІІ. Організація повторення та систематизації
вивченого навчального матеріалу
Блок 1. Історична правда
Перш ніж з’ясувати суть окупаційного режиму,
встановленого гітлерівцями, доцільно пригадати
передумови самої Другої світової війни. У цьому нам
допоможуть наші дослідницькі групи – історики,
політологи, правознавці.
/презентація учнівського дослідження «Правда –
перша жертва війни»/
Бесіда з учнями:
Метод «Обери точку зору»
Окупація починається з війни. Народження й
пізнання, кохання й праця, життя й вічність. До чого ж
тут війна? Щоб знищити все чи щоб продовжити
вічність?
Існує точка зору, за якою людству необхідна війна
«як рушійна сила прогресу». А які ваші думки з цього
приводу?
/учні формулюють своє ставлення до війни,
висловлюють власну точку зору про технічні здобутки
науки, роблять висновки/
Дійсно: війна – це злочин проти людства, а окупація
– непростий період у житті народу. Немає звичної,
офіційної влади; якийсь час панує просто безладдя;
прихід нової, незвичної та для декого такої очікуваної, а
все ж для багатьох чужої, ворожої влади стає пробним
моментом його долі…
Історики – сміливі люди, тому що невідомо, до яких
висновків приведе нас вивчення тих чи інших джерел.
Для історика важливо також володіти можливістю
вільного мислення, коли озиратися на офіційну
ідеологію не потрібно.
Правда має бути правдою. Та якщо вона не буде
вимірена, осмислена, – гріш їй ціна…
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Запитання до учнів:
Алгоритм-пам’ятка пошуку відповіді на
Давайте пригадаємо, якими були плани
поставлене питання:
гітлерівської Німеччини щодо України?
1. Які завдання стояли перед окупаційною владою в
Робота з історичними джерелами. Робота в групах
Україні?
Для пошуку відповіді на це питання проаналізуємо
2. Якою була мета нацистського «нового порядку»?
історичні документи на основі роботи в групах. Аби
3. Якими
методами
гітлерівська
Німеччина
ваша відповідь була більш чіткою та ґрунтовною,
намагалася досягти поставленої мети?
скористайтеся запропонованим алгоритмом пошуку
відповіді на поставлене питання:
Історичний документ № 1
З висловлювання рейхскомісара України Е.Коха перед своїми підлеглими
Я прибув сюди не для того, щоб роздавати благословення, а щоб допомогти фюреру. Населення мусить працювати, працювати і
ще раз працювати. Ми прийшли сюди не для того, щоб роздавати манну небесну, а щоб створити передумови для перемоги. Ми –
панівний народ, а це означає, що расово найпростіший німецький робітник біологічно в тисячу разів цінніший у порівнянні з
місцевим населенням.
…немає ніякої вільної України. Мета нашої роботи полягає в тому, що українці повинні працювати на Німеччину, що ми тут не
для того, щоб ощасливити цей народ. Україна може дати те, чого не вистачає Німеччині. Це завдання повинно бути виконане,
незважаючи на втрати. Фюрер наказав вивести з України до Німеччини 3 млн. тонн зерна, і ми повинні це зробити.
Історичний документ № 2
З висловлювання рейхсляйтера генерал-губернаторства Х.Франка
Після нашої перемоги я відправлю українців хоч на фарш.
Історичний документ № 3
Розмова А.Гітлера, записана Кепленом у вересні 1941 р.
Ідея вільної України була відкинута. Слов’яни – це родина кроликів. Вони самі ніколи не зможуть піднятися вище рівня кролячої
родини. Будь-яке знання, дане їм… перетвориться у них на напівзнання, яке зробить їх незадоволеними й анархічними. Саме з цієї
причини ідея створення університету в Києві повинна бути відкинута. Зрештою, від цього міста майже нічого не залишиться…
Історичний документ № 4
Секретна німецька інструкція щодо України. Листопад 1942 р.
1. Наші вороги: комуністи, прихильники Бандери, партизани.
2. Школи тільки 4-класові…
3. «Просвіти» обсервувати. Там діють бандерівці.
4. Відібрати культурно-освітні установи, театри, кіно.
5. Церкви не допустити до згоди.
6. Не поборювати сухот, тифу. Закрити лікарні для населення.
7. Суди лише німецькі. Кожен німець – суддя.
8. Хуліганство каральне тільки тоді, коли шкодить німцям.
9. Все, що має хребет, – зламати.
10. Не говорити німцям із населенням.
Історичний документ № 5
Зауваження і пропозиції міністерства східних територій по генеральному плану «ОСТ»
Цілком таємно. Берлін, 27.04.1942 р.
Генеральний план «ОСТ» передбачає, що після закінчення війни число переселенців для негайної колонізації східних територій
має становити… 4450 тис. чол.
4450 тис. німців повинні бути розподілені частково також в областях України…
До питання про українців…
Згідно з головним управлінням імперської безпеки на територію Сибіру повинні бути переселені також західні українці. При
цьому передбачається переселення 65% населення…
Короткий висновок вчителя.
Орієнтовні відповіді учнів:
Блок 2. Людська та художня правда
Учні розповідають про перетворення українських
Розповідь вчителя:
земель на життєвий простір для арійської раси.
Нацистський «новий порядок» викликав хвилю
Українські землі як найбільш родючі мали стати
обурення в Україні. Населення, як могло, чинило опір
джерелом постачання продукції та сировини для «нової
ворогу. Опір мав як активні (збройна боротьба), так і
Європи». Народи, які населяли окуповані території,
пасивні форми (саботаж, невихід на роботу, виведення з
підлягали знищенню або виселенню. Та частина, що
ладу обладнання, псування хліба та іншого
виживе, перетворювалася на рабів.
продовольства).
Виконання поставлених завдань. Обговорення,
дискусія.
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Робота з опорною схемою:

Рух Опору в Україні мав дві течії – радянську та
націоналістичну. І, незалежно від того, яких кольорів
були прапори, мета була у всіх одна: визволення своєї
Батьківщини.
Ми не маємо права на суд, але для себе і своїх
нащадків ми маємо дійти порозуміння обох сторін.
Українські письменники, художники, що опинилися в
гітлерівському тилу, боролися проти окупантів як у
партизанських з’єднаннях, підпорядкованих Москві, так
і в УПА.
Щоб краще зрозуміти ставлення людей до «нового
порядку», незалежно від того, яку течію вони
представляли, звернімося до художньої правди.
Історичний театр «Сповідь перед історією»
Постать 1. Олександр Довженко
Учні озвучують рядки із «Щоденника» О.Довженка
(паралельно – на екрані демонструються кадри з
документальної кінохроніки про період гітлерівської
окупації на території України):
Учень 1: П’ятдесят тисяч нещасних наших дівчат і
молодих
жінок
повезено
до
Німеччини
на
сільськогосподарські роботи і в бардаки для
обслуговування робочих рабів, навезених з Франції,
Італії та інших окупованих країн….
… Безконечними поїздами вивозились на захід руда,
чавун, сталь. Вивозились мільйони пудів цукру,
пшениці, жита, гречки. Вивозились здерті шкури, і
вирвана вовна, і витоплений жир, і спирт, і тютюн, і
м’ясо. Спустошувались військові склади і заводи.
Вивозились зброя, динаміт, машини. Нема нічого на
світі, що б не вивозилось з нашої України. Вивозились
до Німеччини українські свині, коні, бики… Вивозились
в Німеччину, в Африку, у Скандинавію дуже побиті,
худі чоловіки з колючих таборів, і плакали люди.
О.Довженко. Щоденник, 02.05.1942 р.
Учень 2: Україна поруйнована, як ні одна країна в
світі. Поруйновані й пограбовані всі міста. У нас нема ні
шкіл, ні інститутів, ні музеїв, ні бібліотек. Загинули наші
історичні архіви, загинуло малярство, скульптура,
архітектура. Поруйновані всі мости, шляхи, розорила
війна народне господарство, понищила людей, побила,
повішала, розігнала в неволю. У нас нема майже вчених,
обмаль митців…
О.Довженко. Щоденник, 06.12.1943 р.
Постать 2. Іван Багряний
Учень озвучує рядки із повісті «Огненне коло»
І.Багряного (паралельно – на екрані демонструється
мультимедійна
презентація
«Дорогами
війни»,
присвячена боям за визволення України):
Мільйони черепів, що ними напакована вся земля
там, от мерехтять переді мною. Постріляних,
помордованих, розкуркулених, вимерлих з голоду…
Вони тікають. Я бачив їх на шляхах і дорогах Далекої
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Півночі, і Вінниці, але скільки я ще не бачив, а скільки
їх там є! Вони їдуть і їдуть… Ось в цім і суть! Будемо
битися. До решти… До останнього зітхання…
І. Багряний «Огненне коло»
Постать 3. Правда людська. Спогади Марфи
Дем’янівни Кривицької
Учениця озвучує рядки зі спогадів М.Д.Кривицької
про період окупації на території Дніпропетровщини та
Криворіжжя (паралельно – на екрані демонструється
мультимедійний набір слайдів «Діти війни»):
Це життя неможливо описати. Такого пекла земля
наша й не бачила напевно. У полоні клятого рейха
опинилася майже вся Європа. Та до нас, слов’ян, німці
ставилися з особливою люттю. Нас тримали під
охороною скажених, як і самі вахтмани, вівчарок,
спеціальної конвойної породи. Мешкали ми в холодних
бараках, які обкопані канавами із смердючою водою.
Били за найменшу провину. Годували гірше за свиней.
Лише в слов’янській зоні страждали і діти, і зовсім літні
люди…
Бухтіяров В. Коло по пеклу // Червоний гірник. –11
квітня 2012 року. – С. 23.
Висновок вчителя: Людина та її душа, пам'ять,
історія та її хроніка, документи, мемуари й художнє
слово з його відвертістю, гірким плачем і високим
злетом… Все це примушує думати, вершити, робити
висновки.
Ви переконалися, що людська та художня правда про
війну – це насамперед вершина емоційного підйому
людини, яка пише, думає, читає і знову пише, бо не
може бути байдужою. Ви самі можете творити ту
художню правду, а в цьому вам допоможе правда
людська.
ІV. Закріплення вивченого навчального матеріалу
Блок 1
Перегляд уривку з документального фільму «Велика
війна» історико-пошукової організації «Пошук-Дніпро»,
присвяченого історії міста Кривого Рогу в період
гітлерівської окупації.
Блок 2
Кросворд «Герої Великої Вітчизняної війни»
Запитання до кросворду:
По горизонталі:
1. Доля цієї людини – і героїчна, і трагічна
одночасно. Він – один із 28 героїв-панфіловців. Він не
загинув у тому жорстокому бою біля роз’їзду
Дубосєково. Ось деякі штрихи його подальшої біографії.
Потрапив у полон. Під час перевезення полонених
вистрибнув з вагона, при цьому дуже пошкодив ногу.
Деякий час служив поліцаєм у своєму рідному селі, хоча
насправді залишався вірним Батьківщині. Від 1943 р. –
знову у Радянській армії, брав участь у форсуванні р.
Вісла та Дунай, був нагороджений медалями та орденом
Слави 3-го ступеня. У 1947 р. був засуджений на 25
років таборів за звинуваченням у зраді Батьківщині і
позбавлений усіх нагород і звання Героя. В 1989 р.
реабілітований, у 1992 р. поновлений у званні Героя
Радянського Союзу.
5. Учасник партизанського руху в Україні 1941 –
1943 рр., лікар, Герой Радянського Союзу (1944 р.,
посмертно). У 1941 р., працюючи у Фастівській лікарні,
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очолював медичну службу партизанського загону.
Схоплений фашистами і спалений живцем.
7. Рядовий, автоматник роти автоматників, Герой
Радянського Союзу. Під час штурму Севастополя у 1944
р. повторив подвиг О.Матросова, однак 24 червня 1945
р. він крокував по Червоній площі на Параді Перемоги.
8. Він народився у 1921 р., а в 1943 р. загинув смертю
героя у нерівному бою з 30 ворожими танками і такою ж
кількістю бронемашин з піхотою на станції Чаповичі
(між Житомиром і Коростенем). Молодший лейтенант,
командир танка, Герой Радянського Союзу (1944 р.,
посмертно).
12. Гвардії старшина, повний кавалер ордена Слави
(два ордени – 1944 р., один – 1945 р.), Герой
Радянського Союзу (1945 р.). У роки Великої
Вітчизняної війни служив в бригаді морської піхоти,
учасник оборони Севастополя. Відзначився в боях за
визволення Польщі і в Східній Пруссії.
14. Білоруське село за 54 км від Мінська, жителів
якого (149 осіб, з них - 75 дітей) 22 березня 1943 р. було
спалено гітлерівськими карателями.
15. Начальний напад війська на ворога.
17. Місто-герой.
24. Лейтенант Радянської армії, учасник Руху Опору
у Франції, Герой Радянського Союзу (1964 р.,
посмертно), Національний герой Франції (1964 р.). Утік
з полону в 1943 р. Командир партизанського загону. Був
розстріляний окупантами.
1
4
7
11
12
14

25. Той, хто управляє літальним апаратом.
27. Один із керівників партизанського руху в Україні
в роки Великої Вітчизняної війни, генерал-майор
(1943р.), Герой Радянського Союзу (1943 р.). Автор книг
«Хінельські походи» (1953 р.), «Степовий рейд»
(1961р.), «Західний рейд» (1969 р.).
29. Генерал-майор авіації (1954 р.), двічі Герой
Радянського Союзу (1944 р.). Під час Великої
Вітчизняної війни – командир ескадрильї, заступник
командира винищувального авіаполку, збив 52 ворожі
літаки.
30. Село (Харківська обл.), біля якого 2 березня 1943
р. 25 бійців під командуванням гвардії лейтенанта
П.М.Широніна вступили в бій із переважаючими силами
фашистів. Ворог втратив 10 танків, бронетранспортер, 2
самоходні гармати і понад 100 солдатів та офіцерів. Усім
широнівцям було присвоєно звання Героя Радянського
Союзу (19 - посмертно).
31. Сержант, командир обслуги протитанкової
гармати, Герой Радянського Союзу (1944 р., посмертно).
Народився в 1921 р. в с. Рязань Вологодської обл.,
загинув у 1944 р., звільнюючи Хмельниччину від
фашистів. Похований в селищі Сатанів.
32. Генерал-майор (1943 р.), Герой Радянського
Союзу (1942, 1944 рр.). Під час Великої Вітчизняної
війни командир Сумського партизанського з’єднання.
Здійснив 5 рейдів по німецьких тилах (понад 10 тис. км).
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По вертикалі:
1. Село на шосе Сімферополь – Севастополь, біля
якого 7 листопада 1941 р. (день 24-ої річниці Великого
Жовтня) в бою з 22 фашистськими танками здійснили
свій
подвиг
моряки-чорноморці:
політрук
М.Д. Фільченков, червонофлотці Д.С. Одинцов та
Ю.К.Паршин. Коли звичайні способи зупинити
фашистів були вичерпані, чорноморці використали
останню можливість – вони обв’язались останніми
гранатами і перетнули шлях танкам своїми тілами. Рік
народження Юрія Паршина – 1924 р.
2. Полковник (1944 р.), двічі Герой Радянського
Союзу (1944р.) – за відзнаку при звільненні міст
Козятин, Чернівці і форсування річок Дністер та Прут. У
роки Великої Вітчизняної війни – командир танкового
полку, бригади.
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3. Один з організаторів та керівників партизанського
руху в Україні під час Великої Вітчизняної війни,
генерал-майор (1943 р.), Герой Радянського Союзу (1944
р., посмертно) – комісар з’єднання С.А.Ковпака. Загинув
у бою.
4. Учасник підпілля і партизанського руху в Україні
в роки Великої Вітчизняної війни, Герой Радянського
Союзу (1944 р.). У 1942 – 1944 рр. командир
партизанського загону (з 1944 р. – з’єднання), що діяв на
Правобережній і Західній Україні.
5. Старший сержант, санінструктор роти, потім
розвідниця, Герой Радянського Союзу (1942 р.),
відзначилася в боях при обороні Севастополя.
6. Місто-герой.
9. Місто-герой.
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10. Маршал бронетанкових військ (1945 р.), двічі
Герой Радянського Союзу (1943, 1945 рр.). У роки
Великої Вітчизняної війни – командувач Гвардійськими
танковими арміями на різних фронтах.
11. Моряк-підводник, капітан 3 рангу (1942 р.), Герой
Радянського Союзу (1990 р., посмертно). Підводний
човен С-13 під його командуванням знищив німецькофашистський суперлайнер і крейсер із понад 8 тис.
гітлерівців на борту.
13. Той, кому на схилах Дніпра у столиці України
встановлено пам’ятник від імені українського народу.
16. Генерал-майор (1943 р.), Герой Радянського
Союзу. В роки Великої Вітчизняної війни у Білорусі
командував загоном і великим з’єднанням.
18. Маршал Радянського Союзу (1944 р.), Герой
Радянського Союзу (1945 р.). Під час Великої
Вітчизняної
війни
командував
5-ою
армією,
Ленінградським фронтом. Кавалер ордена «Перемога».
19. Письменник, Герой Радянського Союзу (1944 р.).
Автор книг «Люди з чистою совістю» (1946 р.),
«Карпатський рейд» (1950 р.), «Рейд на Сан і Віслу»
(1959 р.).
20. Генерал-лейтенант авіації (1968 р.), двічі Герой
Радянського Союзу (1943, 1945 рр.). У роки Великої
Вітчизняної
війни
–
командир
ескадрильї
винищувального авіаполку.
21. Сержант, Герой Радянського Союзу (1946 р.). Під
час Великої Вітчизняної війни – партизан у Смоленській
області, потім у Радянській армії – розвідник
стрілкового полку. 30 квітня 1945 р. разом з
М.В.Кантарія встановив Червоний прапор Перемоги над
рейхстагом.
22. Маршал бронетанкових військ (1959 р.), двічі
Герой Радянського Союзу (1944, 1945 рр.). У роки
Великої Вітчизняної війни командував танковою
бригадою, дивізією, корпусом та армією.
23. Організована збройна боротьба між державами.
25. Генерал армії (1962 р.), двічі Герой Радянського
Союзу (1944, 1945 рр.). Герой МНР (1971 р.). Під час
Великої Вітчизняної війни командував кавалерійським
з’єднанням, з 1944 р. – кінно-механізованою групою.
26. Військовий підрозділ, що входить до складу
батальйону.
28. Червонофлотець, розвідник батальйону морської
піхоти, один з 68 морських піхотинців, які висадились
десантом в порт Миколаїв. Дві доби боролися
десантники, відбили 18 шалених атак, знищили біля 700
гітлерівців. Всі 68 учасників десанту були удостоєні
звання Героя Радянського Союзу (57 - посмертно).
Правильні відповіді до кросворду:
По горизонталі: 1. Добробабін. 5. Буйко. 7. Удодов.
8. Вайсер. 12. Дубинда. 14. Хатинь. 15. Атака. 17. Київ.
24. Порик. 25. Пілот. 27. Наумов. 29. Ворожейкін. 30.
Таранівка. 31. Макаров. 32. Ковпак. По вертикалі: 1.
Дуванкой. 2. Бойко. 3. Руднєв. 4. Одуха. 5. Байда. 6.
Керч. 9. Севастополь. 10. Рибалко. 11. Маринеско. 13.
Ватутін. 16. Корж. 18. Говоров. 19. Вершигора. 20.
Попков. 21. Єгоров. 22. Катуков. 23. Війна. 25. Плієв. 26.
Рота. 28. Мевш.
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Обговорення запитань до кросворду, пошук
правильних відповідей. Дискусія. Короткий висновок
вчителя.
V. Підведення підсумків уроку
Вчитель оцінює роботу учнів на уроці та надає
інструктаж щодо виконання домашнього завдання.
Рефлексія
Учні
за
допомогою
«Уявного
мікрофона»
продовжують речення:
1. На цьому уроці ми навчилися…
2. Після цього уроку ми зможемо…
VІ. Домашнє завдання:
1. Повторити §§ 1 – 6 підручника, підготуватися до
контрольної роботи.
2. Початковий рівень: повторити основні поняття
та хронологію подій з історії України періоду Другої
світової
війни.
Середній
рівень:
скласти

синхроністичну таблицю «Україна і світ в роки
Другої світової війни»:
Події в Україні

Події у світі

Достатній рівень: заповнити таблицю «Нацистський
окупаційний режим в Україні в 1941 – 1944 рр.»*:
Питання для
Позитивн
Негативн
порівняння
і риси
і риси
Політичне
становище України
Економічне
становище України
Розвиток
української
культури
* Учні повинні прослідкувати також спільність
ідейного навантаження творів обох ідеологій стосовно
України: це показ любові, відданості рідній землі,
засудження війни й окупаційного режиму будь-якої
системи.
Високий рівень: пошукове завдання «Історія моєї
родини в роки Другої світової війни».
Висновки. Викладання історії в умовах сьогодення
вимагає залучення до свого арсеналу не лише методу
багатовекторності, міждисциплінарності, використання
інтерактивних
та
інформаційно-комунікаційних
технологій, але й ціннісного підходу до розуміння
історичного процесу та розвитку критичного й
історичного мислення учнів, що сприяє системності
засвоєння навчального матеріалу. Лише з повноцінним
опануванням суб’єктом системністю засвоюваних знань
здійсниться передбачення Тейяра де Шардена: «…В
один прекрасний день людство визнає, що його перша
функція – це проникати, інтелектуально об’єднувати,
ухоплювати, щоб ще більш зрозуміти і підкорити
оточуючі його сили, і тоді його обійде небезпека
зіткнення
з
зовнішньою
межею
свого
розвитку» [4, с.766].
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ-ЮРИСТА
У ВИЩІЙ ШКОЛІ
У статті розглядаються системоутворюючі поняття, методологічні регулятиви нової освітньої
моделі професійного становлення майбутнього юриста, яка будується на культурологічних підходах, що
забезпечують багатосторонній інтелектуально-духовний розвиток особистості фахівця. Аналізуються
суперечності, що виявляються у процесі підготовки юристів, з метою формування концептуальних підходів
до оновленої системи вищої освіти; визначаються складові моделі спеціаліста, характеристики,
педагогічні технології формування правових почуттів з виходом на культурологічне наповнення
правосвідомості юриста.
Ключові слова: культурологічна освіта, модель підготовки фахівця, множина культур,
правосвідомість, правова культура.
Постановка проблеми. Здійснення культурологічної
освіти майбутніх юристів вимагає визначення змісту
моделі фахівця, яка б передбачала особистісноорієнтований підхід, педагогічне стимулювання процесу
набуття культурологічних знань і самоудосконалення,
об’єднувала всі компоненти запропонованої моделі
цілісністю,
динамічністю,
гнучкістю,
дієвістю
розробленої системи підготовки та забезпечувала
двобічний зв'язок культури і права, соціокультурність
правових явищ і правової діяльності, окультурювала
правосвідомість, формувала індивідуальну правову
культуру.
Метою
статті
є
визначення
інтегральної
характеристики процесу підготовки майбутнього
юриста, який у системі культурологічної освіти виступає
об’єктом культури у процесі реалізації розробленої
моделі, що передбачає його становлення, розвиток
творчого потенціалу, особистісне визначення щодо
професійної діяльності. У такому контексті юрист
розглядається як прямий культурогенний суб’єкт, який
втілює себе у культурі, робить її своїм інобуттям і нею ж
формується [1, с.123].
Виклад основного матеріалу. Зауважимо деякі
аспекти нашого бачення діючих парадигм соціокультурної поведінки особистості з урахуванням
особливостей
сучасного
культурного
простору,
педагогічних,
психологічних,
соціологічних
і
організаційних факторів, які б працювали на якість
навчального процесу у вищій школі. Парадигма
соціокультурного розвитку європейської цивілізації
орієнтує особистість на глобальне мислення, на цілісне
середовище,
котре
вимагає
від
спеціаліста
універсальності, знання законів як предметного (у
смислі єдиного й специфічного буття), так і культурного
світу, принципів організації культурного буття [2, с.67].
Ось чому такого значення набуває культурологічний
зміст освітнього процесу. Адже нині фахівець часто
потрапляє в ситуації, які не визначені в нормах поведінки та культурних приписах. Він сам повинен орієнтуватися в тих чи інших обставинах, уміти соціально
грамотно будувати свою поведінку, а іноді й своїми
діями, рішеннями сприяти створенню нових культурних

традицій. А це знову ж таки вимагає глибинного знання
культури на всіх рівнях – історичному, етнічному, звичаєвому, національному тощо. Так, В. Біблер зауважує,
що нині людина часто опиняється в ситуації “один на
один з історією”, оскільки глобальні події “виривають” її
з кола звичного існування [3, с. 226], ставлять в екстремальну ситуацію, що вимагає кардинального рішення,
від якого залежить усе її майбутнє життя або ж життя
інших людей. І тут з особливою гостротою постає
питання вибору культурних цінностей. Те ж саме
прослідковуємо стосовно парадигми морального усвідомлення особою відповідальності за власні вчинки –
професійні або суто людські. Ідея, вистраждана
людством, – “возлюби ближнього, як самого себе”, –
зауважує В. Конєв [4, с.69], вимагає доповнення в орієнтації моральної свідомості. Ми живемо у світі, де любити потрібно й “далеку” людину, і не як себе, а як її,
таку, якою вона є, з усіма її особливостями.
Культура в новому її значенні не просто надає особі
будь-яку інформацію чи допомагає усвідомити свою
сутність – вона вимагає вміння працювати із цією
інформацією, адже мова йде про виникнення нових
смислів, нових цінностей, видів і жанрів мистецтва,
галузей знань тощо. Отже, особистість повинна вийти на
розуміння сутнісних сил, смислів, ціннісних орієнтацій,
що сприятиме її успішній діяльності в культурному
бутті.
У зв’язку із цим актуальною проблемою є створення
адекватних моделей підготовки майбутніх фахівців, у
яких поєднувалися б змісти професійного визначення,
освіти й навчання (А.Я. Савельєв, Є.Е. Смирнова,
Л.І. Романкова). Сформований у сучасній педагогіці
принцип діяльнісного підходу при визначенні змісту
освіти й навчання (Н.Г. Ничкало, І.А. Зязюн,
В.А. Семиченко, Г.О. Балл, С.О. Сисоєва) заперечує
вузькопрофесійний підхід майбутніх спеціалістів і
передбачає, що професійна мотивація включає
світоглядні переконання, мотивацію особистісної
самореалізації, ідеали, морально-духовні домінанти,
ціннісні орієнтації, тобто всі ті компоненти особистісної
культури, які визначають напрями професійної
діяльності, стають її стрижнем [5, с.69].
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Таким чином, важливою умовою успішної
професійної діяльності є мотиваційно-ціннісні орієнтації
спеціаліста, які визначаються через професійні наміри,
професійні інтереси й установки, професійні перспективи,
професійні
спрямування
особистості
(Д.В. Чернилевський, А.Я. Савельєв).
При визначенні змісту культурологічної моделі
підготовки
майбутнього
юриста
зумовлюється
наповнення понять знань, умінь і навичок, професійно
значущих особистісних якостей; при формуванні змісту
навчання – навчальна інформація, комплекс задач,
завдань, практичних вправ, спрямованих на вироблення
професійних умінь і навичок, а також відповідних
особистісних якостей.
Особливого значення набуває рівень розвитку
творчого потенціалу майбутнього фахівця, що
позначається не тільки на його професійній діяльності, а
й на самому процесі його життєдіяльності. При цьому,
зауважує С.О. Сисоєва, у різних видах активності
особистості (пізнавальній, світоглядній, комунікативній,
емоціональній) зберігається (тобто є інваріантною) її
творча суть: пошуково-перетворююча спрямованість [6
]. Саме тому професійно-творча підготовка майбутнього
фахівця забезпечує розвиток таких особистісних
якостей, які визначають ставлення суб’єкта до світу, до
самого себе через самоствердження і самореалізацію.
У зв’язку з викладеним вище, при розробці моделі
фахівця основну увагу варто спрямувати на:
– підготовку спеціаліста, що передбачає врахування
змісту кваліфікаційної характеристики майбутнього
фахівця, а також багатогранності змісту професійної
підготовки;
– забезпечення
загального
рівня
освіченості,
інтелектуального та морально-духовного розвитку,
якого вимагає вища освіта, що передбачає обов’язкове
включення в зміст вузівського компонента освіти, поряд
з гуманітарним і природничо-науковим циклами
дисциплін,
культурологічного
циклу,
надання
освітньому процесові, у цілому, культурологічного
спрямування.
Суспільно детерміновані цілі професійного розвитку
виводять на нову концепцію юридичної освіти, яка
передбачає особистісний, аксіологічний, діяльнісний,
теоретичний і практичний аспекти. При цьому
особистісна позиція юриста є найбільш значущою.
Культурологічний підхід дає змогу відокремити
гуманістично-цілісні підвалини пізнання оточуючого
світу, соціуму [7, с.104]. При цьому культура
розглядається як проекція людської діяльності, як
цілеспрямована активність суб’єкта. Культура для
юриста є життєвою цінністю, вона забезпечує якісне
виконання професійного обов’язку, визначає зміст
професійної культури, становлення якої відбувається
через види культур (дифузію культур). Культурологія
права виступає джерелом професійної культури юриста.
Професійну культуру юриста можна розглядати як
уособлену групу морально-правових норм та інститутів,
об’єднаних спільністю регульованих ними правових
відносин. Саме здобутки національної, духовної,
політичної, моральної, інтелектуальної, психологічної,
педагогічної,
естетичної
культури
сприяють
регулюванню професійних дій юриста [8, с.148]. В

індивідуально-особистісному вимірі правова культура
визначає вплив різних видів цінностей (множини
культур) на юридичну думку особи, формує її мислення,
власні життєві установки і стимулює справжню
правотворчість [9, с.128].
У науковій літературі професійна культура
розглядається через відповідні підходи:
- особистісний, який зорієнтований на становлення
суб’єктності майбутнього фахівця, його культурну
ідентифікацію, соціалізацію, життєве самовизначення
(О.П. Рудницька);
на
розвиток
культуротворчих
здібностей (І.Д. Бех); на пріоритет індивідуальності,
самоцінності
особи,
її
постійне
збагачення,
перетворення суб’єктного досвіду як важливого джерела
власного розвитку (І.С. Якиманська);
- аксіологічний, що передбачає розвиток і
становлення особи у смисловому полі певних знаків,
значень, моральних норм, цінностей, ідеалів як суб’єкта
культурно-історичного процесу (І.А. Зазюн); утверджує,
що основою справжнього професіоналізму є ціннісні
імперативи, які визначають цілісну професійну культуру
(Г.О. Балл, В.А. Бачинін, І.А. Зазюн);
- діяльнісний, який передбачає реалізацію моделі
діяльності
фахівця
з
використанням
набутих
професійних умінь і навичок, що визначають
формування цілісної професійної діяльності та якісного
використання вироблених ціннісних орієнтацій, ідеалів,
інтересів, особистісних смислів та інших набутих
засобів самореалізації у професійній сфері (А.Я.
Савельєв).
Саме такі підходи до змісту юридичної освіти
орієнтують на необхідність науково обґрунтованого
вирішення суперечностей, що проявляються в процесі
професійної підготовки юристів. Найбільш суттєвими з
них є суперечності між:
 потребою громадянського суспільства й держави
в юристах, які здатні до творчого вирішення
професійних завдань, самостійної перетворювальної
діяльності, і використанням вербальних методів
навчання, які формують пасивних конформістськи
налаштованих спеціалістів;
 необхідністю
випереджального
характеру
юридичної
освіти
як
головного
інструмента
соціокультурного
самовизначення
особистості
й
консерватизмом системи професійної підготовки;
 потребою в цілеспрямованому системному
керівництві цілісним процесом особистісного та
професійного становлення юристів у ході діалогу
“викладач – студент” і фактичною неузгодженістю педагогічних впливів, невмінням розглядати всю систему
підготовки спеціаліста в цілому;
 постійно
зростаючим
об’ємом
інформації,
необхідністю у зв’язку із цим інтенсифікації навчальновиховного процесу й переважанням екстенсивних методів
професійної підготовки юристів.
Ідея особистісно орієнтованої юридичної освіти
тільки
починає
визначатися.
Особистісна
характеристика моделі спеціаліста є найбільш складною
і такою, що важко прогнозується. Вона вимагає певного
методологічного інструментарію, розробка якого має
опиратися на синтез запропонованих психологічною та
педагогічною
наукою
закономірностей
будови,
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функціонування та розвитку особистості [10, с.277].
Головні складові цієї моделі – професійні знання й
уміння, соціально-психологічні й духовно-творчі якості
особистості спеціаліста, які визначають його здатність
працювати в умовах ринкових відносин, досягаючи
результатів, адекватних до вимог суспільного й науковотехнічного прогресу. Модель спеціаліста передбачає
розвиток творчого потенціалу особистості, виховання
сміливості думки, упевненості у своїх силах, здатності
генерувати нові ідеї, формування потреби у творчому
образі життя, тобто вироблення таких умінь:
 здійснювати системний аналіз проблемної
ситуації;
 виявляти
суперечності
й
цілеспрямовано
розв’язувати їх, приймаючи нестандартні рішення;
 генерувати оригінальні ідеї, висувати гіпотези;
 шукати й зважувати багатоваріантні рішення
творчої задачі чи проблеми;
 свідомо
переборювати
інерцію
власного
мислення;
 вести
цілеспрямований
пошук
науковоприкладної інформації з проблеми, що вирішується,
тощо [11, с. 104].
Особистісна характеристика моделі спеціаліста
включає світоглядні установки особистості, які
орієнтують її на виконання відповідної соціальної
функції. Це – рівень соціальної зрілості, особиста система цінностей і пріоритетів, ділові якості, моральноетичні переконання та ін. До того ж специфіка
юридичного фаху вимагає формування внутрішнього
імперативу службового обов’язку, готовності підпорядковувати власні інтереси ідеї справедливості.
Звідси витікають такі вимоги до змісту моделі
спеціаліста:
– розуміння сутності та соціальної значущості своєї
спеціальності;
– дотримання морально-етичних і правових норм
суспільства;
– сформованість аксіологічних устремлінь (ідеалів,
цінностей, пріоритетів, мотивацій), у т. ч. усвідомлення
аксіологічного характеру права;
– наявність людських, гуманних вимірів особистості
– почуття справедливості, співчуття, милосердя,
здатність прийти іншій людині на допомогу тощо;
– прояв
громадянського
обов’язку–уміння
використовувати й упроваджувати культурно-правові
здобутки й загальнолюдські цінності, усвідомлення
політико-правової
мети
нації
в
сучасному
державотворенні в Україні та ін.
Такі підходи сприятимуть підготовці дійсно
широкоосвічених спеціалістів, які вміють творчо й
критично мислити, здатних до різнобічного, цілісного
бачення і самоаналізу складних проблем у житті суспільства, у ставленні до природи, зорієнтованих на
пошук нових ефективних рішень негативних проблем.
Модель спеціаліста, поряд з кваліфікаційними
вимогами, визначеними в державних стандартах, повинна
включати такі характеристики:

інтелектуальну компетентність, яка виводить на
особливу
організацію
знань-структурованість,
категоріальність
й
узагальнення,
гнучкість
і
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оперативність в аналізі й синтезі ситуацій, що забезпечує здатність правника до розв’язання творчих і професійних завдань, отже, установлення істини [12, с.180];

інтелектуальну ініціативу – властивість цілісної
особистості виходити на органічне поєднання
пізнавальних і мотиваційних дій, на здатність складати
власну програму професійної діяльності для швидкого й
гнучкого використання свого інтелекту в складній
ситуації;

самоорганізацію, яка передбачає інтелектуальні
зусилля, скеровані на поєднання дієвості мислення і
юридичної цілеспрямованості (мобільність, швидкість,
самостійність та критичність професійної діяльності), з
метою отримання позитивного кінцевого результату;

саморегуляцію, що виводить на вміння вільно
керувати своєю власною інтелектуальною діяльністю,
здатність фіксувати в собі зміни, розуміння і
використання механізмів культурної самокорекції,
успішне включення в соціокультурне життя.
Якісне оновлення юридичної освіти як ефективного
способу
подальшого
саморозвитку
професійної
компетентності
спеціалістів
виводить
на
системоутворювальні
складові
освітньої
моделі.
Ключовим є визначення змісту юридичної освіти як
суттєвого
засобу
вдосконалення
особистіснопрофесійного становлення юриста в соціокультурному
розвивальному
просторі
навчального
закладу,
результатом якого є досягнутий рівень професійної
компетентності в поєднанні з духовною, моральною і
юридичною відповідальністю, із загальним рівнем
професійної культури. Варто зауважити, що саме
професійна культура юриста – це єдиний засіб, здатний
забезпечити використання своїх професійних знань для
служіння Закону, а не супроти нього.
Іншим важливим чинником є поняття професійної
компетентності як результату юридичної освіти, який
відображає
рівень
професійної
самосвідомості,
сформовану систему потреб-здібностей з метою
соціокультурного
самовизначення
та
творчої
самореалізації в життєвопрофесійних ситуаціях. Слід
зауважити, що культурологічне спрямування юридичної
освіти визначає вплив на правосвідомість майбутнього
юриста множини культур, дослідженням і визначенням
яких займається культурологія права. Проте не сумарна
кількість різновидів культур визначає професійну
самосвідомість юриста, оскільки це здобутки загальної
національної культури. Мова йде про культурологічні
аспекти кожної окремої культури, котрі мають
безпосереднє або дотичне відношення до професійної
самосвідомості [13, с.61].
Наступним важливим компонентом розробки моделі
фахівця є педагогічна технологія – алгоритмічний
процес управління неперервним саморозвитком потреб,
здібностей, самосвідомості студентів, який здійснюється
через систему засобів, що забезпечують досягнення
запрогнозованого результату. Проблема педагогічних
технологій
неперервної
професійної
освіти
є
надзвичайно актуальною в педагогіці сучасної вищої
школи й розкривається у фундаментальних наукових
працях учених Н.В. Борисової, С.У. Гончаренка,
О.М. Пєхоти, П.І. Підкасистого, С.О. Сисоєвої та ін. Так,
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С.О. Сисоєва у своїх наукових дослідженнях визначає
педагогічну технологію як процес створення адекватної
до потреб і можливостей особистості й суспільства теоретично обґрунтованої навчально-виховної системи
соціалізації, особистісного та професійного розвитку й
саморозвитку людини в освітній установі, яка, унаслідок
упорядкованих професійних дій
педагога
при
оптимальності ресурсів і зусиль усіх учасників
освітнього процесу, гарантовано забезпечує ефективну
реалізацію свідомо визначеної освітньої мети [14].
Аналізуючи проблеми стандартизації професійної
освіти, виходу на модель фахівця, академік Н.Г. Ничкало
підкреслює, що розробка відповідних стандартів
потребує врахування як філософсько-методологічних
положень, так і загальнодидактичних принципів, котрі
виступають у ролі методологічного регулятора стратегії
і тактики підготовки спеціалістів. Це – принципи
демократизації,
гуманізації,
неперервності,
багаторівневості та наступності, системності, персоніфікації, технологічності, творчості [15, с.71]. Визначена
система принципів може бути покладена в основу
розробки освітнього стандарту з підготовки професійно
компетентних юристів. Зокрема, принцип гуманізації
забезпечує орієнтацію на загальнолюдські цінності,
стимулювання розвитку суб’єктних якостей, сприяє
самовизначенню особистості в духовній культурі –
національній і світовій. Гуманістичне спрямування
професійної підготовки орієнтує, передусім, на ціннісномотиваційний стрижень особистості, котрий визначає
духовний світ професіонала, рівень цілісної професійної
культури [16, с.149]. Принцип демократизації гарантує
реалізацію прав людини, повагу до її життєвого досвіду,
сприяє утвердженню діалогічних засад як підґрунтя
відкритості, довіри й співробітництва. Принцип
системності передбачає цілісне вивчення будь-якого
явища як багатомірного й поліфункціонального,
включення індивіда в різноманітні системи оточуючого
світу з метою активного впливу на їх функціонування. У
такому сприйманні зливаються воєдино всі враження від
навколишнього світу, опираючись на які особа
осмислює сенс власного буття й буття інших людей, кожного явища й кожної речі. Зокрема, правосвідомість
юриста може мати вияви лише при глибокому засвоєнні
системи правових знань та сформованих правових
почуттях (почуття законності, власного обов’язку,
милосердя, культура юридичного мислення, правова,
нормативна, світоглядна культура тощо) [17, с.49].
Розглянуті системоутворювальні поняття нової
освітньої моделі професійного становлення майбутніх
юристів свідчать, що культурологічний підхід до
підготовки майбутнього спеціаліста як людини культури
повинен бути невід’ємною складовою освітньовиховного процесу у вищій школі права.
Висновки. У такому розумінні культурологічна
освіта майбутнього юриста стає невід’ємною складовою
самоцінності людини та її соціального здоров’я.
Визнання права студента на вільний розвиток і
реалізацію
індивідуальних
здібностей
у
культурологічній
освіті
відповідає
змістовому
наповненню сучасних моделей діяльності й особистості
спеціаліста. Відповідно актуальним стає розуміння
культурологічної освіти як процесу залучення

особистості студента до культурно-детермінованих
шляхів вирішення завдань особистісної і професійної
життєдіяльності [18].
Подальші розвідки щодо удосконалення моделі
культурологічної підготовки юридичного фаху можуть
розгортатися у напрямках встановлення її взаємозв’язків
з іншими освітньо-виховними системами закладу освіти
та їх підсистемами, визначенні змісту культурологічних
знань, умінь, навичок, культурних якостей і звичок, які
опосередковано сприяють підвищенню професійної
готовності майбутніх юристів, котрі в здійсненні
професійних обов’язків будуть з орієнтовані не тільки на
принцип верховенства права, а й на верховенство
культурології права.
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A CULTUROLOGICAL MODEL OF PREPARATION OF SPECIALIST-LAWYER AT THE HIGH SCHOOL
The system creative concepts are examined in the article , methodological regulars of new educational model ofthe
professional becoming of future lawyer, that is built on culturological approaches that provide multilateral intellectual and
spiritual development of personality of specialists. Contradictions that appear in the process of preparation of lawyers are
analysed, with the aim of forming of the conceptual going near the renewed system of high education; the component models of
specialist, descriptionare determined, pedagogical technologies of forming of the legal feelings with an exit on the
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНОГО ПРИНЦИПУ НАОЧНОСТІ ЗА
ДОПОМОГОЮ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ
У статті представлено сутність дидактичного принципу наочності шляхом співставлення різних
точок зору авторів на проблему реалізації принципу наочності у XX та XXI століттях; обґрунтовано
особливості реалізації дидактичного принципу наочності за допомогою педагогічного програмного засобу;
визначено переваги використання педагогічного програмного засобу під час проведення уроків інформатики
у початковій школі. Метою роботи є аналіз становлення принципу наочності в історії педагогіки та
вивчення особливостей його реалізації за допомогою педагогічного програмного засобу. Автори доводять,
що проведення уроків з використанням педагогічних програмних засобів – це новий щабель розвитку процесу
навчання, нові можливості як для вчителів так і для учнів.
Ключові слова: принцип наочності, педагогічний програмний засіб, наочність, мотивація навчання.
Постановка проблеми. В організації сучасного
навчально-виховного процесу проблема реалізації
дидактичного принципу наочності набуває все більшої
актуальності у зв’язку з комп’ютеризацією освіти.
Згідно з Національною стратегією розвитку освіти в
Україні на 2012-2021 роки пріоритетом розвитку освіти
є впровадження сучасних інформаційно- комунікаційних
технологій, що забезпечують удосконалення навчальновиховного процесу, доступність та ефективність освіти,
підготовку молодого покоління до життєдіяльності в
інформаційному суспільстві [1, с.23].
Метою роботи є аналіз становлення принципу
наочності в історії педагогіки та вивчення особливостей
його реалізації за допомогою педагогічного програмного
засобу.
Виклад основного матеріалу. У всі періоди
становлення людства виникала потреба передавати свої
знання та здобутки наступним поколінням. У первісному
суспільстві не було обґрунтованих педагогічноефективних закономірностей, принципів, методів
навчання, але люди вже розмірковували над тим, як
краще це зробити та що можна застосувати, щоб якомога
зрозуміліше донести ті чи інші знання до молодого
покоління. Підтвердженням цьому є такі вислови
народної мудрості: «Краще раз побачити, ніж сто раз
почути», «Приклад кращий за правило» [2, c.24]. Це і
були перші спроби реалізації принципу наочності.
Вперше в педагогіці теоретичне обґрунтування
принципу наочності навчання дав чеський педагог Я.А.
Коменський. Принцип наочності навчання припускає
перш за все засвоєння учнями знань шляхом
безпосередніх спостережень за предметами і явищами,
шляхом їх чуттєвого сприйняття. Наочність Я.А.
Коменський вважав золотим правилом навчання. Процес
пізнання розвивається за формулою «від живого
споглядання до абстрактного мислення і від нього до
практики». Наочність у розумінні Я.А. Коменського стає
вирішальним
чинником
засвоєння
навчального
матеріалу. Причому, шкідливим є як недостатнє, так і
надмірне застосування засобів наочності: їх нестача

призводить до формальності знань, а надлишок може
загальмувати
розвиток
логічного
мислення,
просторового уявлення та мислення. На відміну від
нього, Й.Г. Песталоцці бачить в наочності єдину основу
всякого розвитку. Чуттєве пізнання зводиться до
наочності навчання. У Й.Г. Песталоцці наочність
перетворюється в самоціль. Ж.-Ж. Руссо виніс навчання
безпосередньо в природу. Тому наочність навчання тут
не набуває самостійного і суттєвого значення – дитина
просто безпосередньо бачить те, що повинна дізнатися
та вивчити. К.Д. Ушинський дав глибоке психологічне
обґрунтування наочності у навчанні. Наочні посібники є
засобом для активізації розумової діяльності і
формування чуттєвого образу. Саме чуттєвий образ,
сформований на основі наочного посібника (а не саме
наочний посібник), є головним у навчанні. Виняткову
роль наочності у навчанні молодших школярів не раз
підкреслював К.Д.Ушинський: «Дитя мислить формами,
фарбами, звуками, відчуттям взагалі», тому навчання
має «будуватися не на абстрактних уявленнях про слова,
а на конкретних образах безпосереднього сприйняття
дитини» [3, c.164]. На думку В.О. Сухомлинського
наочність – це сила, яка розвиває уважність, мислення,
вона надає емоційного забарвлення пізнанню. Завдяки
одночасності
бачення,
слухового
сприйняття,
переживання і мислення в свідомості дитини
формується те, що в психології називається емоційною
пам’яттю, тобто з кожним уявлення і поняттям, що
запам’ятовуються учнями, пов’язується не тільки думка,
а й певні почуття, переживання [4, с.504].
В українському педагогічному словнику С.У. Гончаренка наочність тлумачиться як один з основних
принципів дидактики, відповідно до якого навчання
будується на конкретних образах, що безпосередньо
сприймаються учнями [5, с.224].
Автор підручника «Педагогіка» Н.Є. Мойсеюк,
вивчаючи принцип наочності навчання, наголошує на
важливості залучення до сприймання всіх органів чуття
учня. У сучасному тлумаченні наочність розуміється
ширше, ніж безпосереднє зорове сприйняття інформації.
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Вона включає також сприймання через моторні та
реалізація
принципу
наочності
за
допомогою
тактильні чуття [6, с.261].
педагогічного програмного засобу впливає на отримання
У традиційній педагогіці реалізація принципу
інформації, на почуття, емоції, на відчуттям часу і
наочності відбувалася у вигляді малюнків, схем,
простору. А щоб зробити ці емоції більш яскравими, та
таблиць, збирались різноманітні зразки порід дерев,
щоб вони надовго залишилися у пам’яті учнів ми
трав, ґрунтів, організовувались екскурсії і все це
пропонуємо використовувати педагогічні програмні
виконувалось власноруч вчителями початкової школи.
засоби.
Проведення
уроків
з
використанням
Звичайно, деякі методи реалізації принципу наочності є
педагогічних програмних засобів – це новий щабель
безсумнівно ефективними та незамінними, саме тому їх
розвитку процесу навчання, нові можливості як для
використовують в організації сучасного навчальновчителів так і для учнів.
виховного процесу, але є й такі, які значно застаріли та
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REALIZATION OF A DIDACTIC PRINCIPLE OF VISUALIZATION WITH THE HELP OF
THE PEDAGOGICAL SOFTWARE TOOLS
The article properties the essence of the didactic principle of visualization by comparing different points of view of the authors on
the problem of realization of principle of visualization in the XX and XXI centuries; the features of the implementation of the didactic
principle of visualization with the help of the pedagogical software tools; advantages of the use of pedagogical software tools during
the lessons of Informatics in primary school. The aim is to analyze the formation of the principle of visualization in the history of
education and the study of the features of its implementation using teaching software tools. The authors argue that the holding of
lessons using educational software tools – a new stage in the development of training opportunities for teachers and for students.
Keywords: the principle of visualization, educational software, presentation, motivation of learning.
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КОМПЕТЕНТНІСНО-СЕРЕДОВИЩНИЙ ПІДХІД ЯК ОДИН ІЗ
ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ
У статті з’ясовано суть компетентнісного та середовищного підходів; доведено, що компетентнісний
підхід дозволяє виявити ключові компетенції (характерні для конкурентоспроможності майбутнього
фахівця) й організувати процес професійної підготовки, спрямований на їх формування, обґрунтовано, що
визначення цих компетенцій здійснюється на основі аналізу зовнішнього середовища, на підставі чого
обґрунтовано використання інтегрованої форми компетентнісно-середовищного підходу у дослідженні
проблеми конкурентоспроможності фахівця; визначено основні ідеї даного підходу до досліджуваної
проблеми.
Ключові
слова:
конкурентоспроможність,
майбутній
конкурентоспроможний
фахівець,
компетентнісний підхід, середовищний підхід, методологічна основа.
Постановка проблеми. Повноцінне вивчення
проблеми формування конкурентоспроможного фахівця
не може здійснюватись з однієї точки зору, адже, саме
поняття конкурентоспроможності є інтегральною
комплексною
системною
характеристикою
його
особистості. Саме тому для обґрунтування даної
проблеми доцільно використовувати комплекс, синтез
методологічних підходів, що уможливлює отримати
максимально повну інформацію щодо предмета
дослідження.
Сукупність методологічних підходів до педагогічних
проблем,
зокрема
до
проблеми
формування
конкурентоспроможності майбутнього фахівця використовується в дослідженнях Л. Бод’ян, Н. Д’яченко,
Є. Євплової, В. Оганєсова, Т. Слівіної, Н. Шкроба,
Ж. Шуткіної, Є. Яковлєва та інших учених [11; 8; 2; 10;
7].
Не дивлячись на суттєве методологічне значення
системного, синергетичного підходів, що розкрито нами
в попередніх публікаціях, уважаємо, що вони не в повній
мірі вирішують проблему формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця, а тому пропонуємо
розглянути компетентнісно-середовищний підхід, а
оскільки,
даний
підхід
утворено
об’єднанням
компетентнісного та середовищного підходів, то
вважаємо за доцільне розглянути кожен з них окремо, а
потім визначити основні положення компетентнісносередовищного підходу до досліджуваної проблеми.
Мета
статті
полягає
в
з’ясуванні
суті
компетентнісного та середовищного підходів, в
обґрунтуванні значущості та доцільності використання
дефісної форми компетентнісно-середовищного підходу
у дослідженні проблеми конкурентоспроможності
фахівця, у виокремленні його основних положень до
досліджуваної проблеми.
Виділення не вирішених раніше частин загальної
проблеми. Як зазначає аналіз наукової літератури [4; 11;
9; 6], компетентнісний підхід було визнано одним із
пріоритетних
напрямків
вирішення
проблеми
підвищення якості освіти, одним із шляхів оновлення

змісту освіти й технологій навчання, узгодження їх з
сучасними потребами, інтеграції до світового освітнього
простору. В умовах розвитку та розбудови сучасної
освіти даний підхід уважається найбільш оптимальним,
адже він припускає змістовне включення в рефлексію
тих процесів, тенденцій, викликів, що задають
можливості стратегії професійної успішності й
суб’єктивності, становлення особистої історії. Він
посилює власне практичну спрямованість професійної
освіти, її прагматичний, предметно-професійний аспект.
На думку відомих українських учених педагогів
(О. Овчарук,
Н. Бібік,
О. Пометун
та
інші)
компетентнісний підхід в освіті дозволить подолати
прірву між освітою та вимогами життя, що надає йому
особливої практичної значущості, що, на нашу думку,
набуває особливого значення в контексті формування
майбутнього конкурентоспроможного фахівця. Як
стверджує Ю. Бойчук [14], в умовах освітніх закладів
під поняттям компетентнісного підходу розуміють
спрямованість педагогічного процесу на формування й
розвиток у студентів ключових (базових, основних) і
предметних компетенцій. У свою чергу, Ю. Бойчук
ключові компетенції визначає як суспільно визнаний
комплекс певного рівня знань, умінь і навичок, ставлень
тощо, які можна застосовувати в широкій сфері
діяльності людини. З вищезазначеного зрозуміло, що
даний підхід напряму пов’язан із поняттями
«компетентність» та «компетенція», уточнення суті яких
уважаємо доцільним в межах дослідження з метою
з’ясування суті даного підходу до нашої проблеми.
Виклад
основного
матеріалу.
Насьогодні
накопичено певний науковий досвід усвідомлення суті
цих понять. Так, на підставі аналізу праць
вищезазначених вчених Л. Єлагіною [9] уточнено суть
вищенаведених понять, здійснено їх розмежування.
Вчена зазначає, що поняття «компетенція» та
«компетентність» були запропоновані Н. Хомським в
1965 році (Массачусетський університет). Саме тоді в
1970-х роках в США, як стверджує дослідниця, вперше
сформувалася орієнтація на компетентнісний підхід в
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освіті. За Л. Єлагіною компетенції розглядаються як
відчуджені, заздалегідь задані соціальні вимоги (знання,
уявлення, програми (алгоритми) дій, системи цінностей
й відношень тощо) до освітньої підготовки особистості,
необхідної для ефективної продуктивної діяльності в
певній галузі. Компетентність, за Л.Єлагіною, актуальна,
особистісна якість, що формується, ґрунтуючись на
знаннях, інтелектуально й особистісно-обумовлений
досвід соціально-професійної життєдіяльності людини.
Схожим є розуміння суті вищезазначених понять, що
знаходимо у дослідженні Ж. Шуткіної [10]. Вчена
робить висновок про те, що поняття «компетенція»
частіше за все застосовується для характеристики
результату освіти, що виявляється в підготовленості,
здатності випускника, в реальному володінні ним
засобами, формами й методами діяльності, у можливості
успішно впорюватися з поставленими задачами. Це
поняття характеризує також таку форму поєднання
знань, умінь й навичок, що дозволяє ставити й досягати
певні цілі. Під компетентністю, як стверджує
дослідниця,
розуміють
володіння
особистістю
відповідними компетенціями. На підставі аналізу
зарубіжної літератури з проблеми, де використовується,
переважно
один,
проте
багатозначний
термін
“competence”, Ж. Шуткіна доходить висновку, що
найбільш розповсюджене тлумачення компетенції є її
розуміння як сукупності знань, умінь, інтелектуальних й
особистісних здібностей, що необхідні для ефективного
виконання задачі певного рівня складності в двох
основних значеннях: а) коло повноважень, що надані
законом; б) знання й досвід в певній галузі.
Варто зазначити, що в психолого-педагогічній
літературі існують й інші тлумачення поняття
«компетенції». Так, В. Байденко розуміє компетенцію як
«міру освітнього успіху особистості, що виявляється в її
власних діях в певних професійно й соціально значущих
ситуаціях» [4]. І. Зимня трактує компетенцію як
сукупність новоутворень, знань, системи цінностей й
відношень, що сприяє створенню ціннісно-сенсових,
поведінкових,
мотиваційних,
емоційно-вольових,
когнітивних
результатів
особистісної
діяльності
суб’єктів. Ю. Татур [6] пов’язує компетенцію з поняттям
особистісного потенціалу й розглядає її як сукупність
здібностей реалізації власного потенціалу (знань, умінь,
досвіду) для успішної творчої діяльності з врахуванням
розуміння
проблеми,
надання
прогнозованих
результатів, з’ясування причин, що ускладнюють
діяльність. Узагальнюючи підходи вчених до визначення
суті понять «компетенція» та «компетентність»
доходимо висновку, що компетентність виступає як
інтегральна якість особистості, що виявляється в її
загальній здібності й готовності до діяльності, що
заснована на знаннях, уміннях, навичках, досвіді, що
набуті в процесі навчання й соціально орієнтують
особистість на самостійну й успішну участь в діяльності,
тобто компетентність – поняття широке, передбачає
володіння компетенціями.
Л. Єлагіна [9] звертає увагу, що категорію
«компетентність» вчені відносять до діяльності
особистості, а тому поряд із загальною й соціальною
компетентністю слідом за І. Зимньою вченою
виокремлено компетентність, що може бути віднесена

89

до професії. Поділяючи цю точку зору, зазначаємо, що
виходячи з того, що компетентність безпосередньо
пов’язана із діяльністю особистості, вважаємо за
доцільне методологію нашого дослідження будувати з
урахуванням як положень компетентнісного, так й ідеї
діяльнісного підходу, про що йдеться нижче.
Ю. Бойчук свідчить, що в умовах вищої професійної
освіти на особливу увагу заслуговує набуття майбутнім
фахівцем професійної компетентності; згідно з роботами
Л. Філатової та Г. Черкас, професійна компетентність є
одним з видів ключової компетентності й передбачає
володіння професійною діяльністю на достатньо
високому рівні, здатність особистості проектувати свій
подальший професійний розвиток.
Професійна компетентність як єдність теоретичної та
практичної
готовності
фахівця
до
виконання
професійної функції характеризує не тільки його
діяльність, а й самого фахівця як суб’єкта в його
самостійній, відповідальній та ініціативній взаємодії з
соціальним світом. Тому, як стверджує Ю. Бойчук,
професійна компетентність інтегрує професійні та
особистісні якості людини, спрямовує їх на опанування
знань і практичних навичок і цілеспрямоване їх
застосування у прогнозуванні, плануванні, реалізації
професійної діяльності, активізує фахівця в розвитку
особистісних здібностей, у прагненні до самореалізації у
професійній діяльності вже в період навчання у вищому
навчальному закладі. В цьому аспекті, на наш погляд,
полягає схожість професійної компетентності й
конкурентоспроможності,
адже
ці
категорії
визначаються не тільки професійним, але і значною
мірою
індивідуально-особистісним
компонентом,
включають до свого складу низку надпрофесійних
характеристик особистості.
За визначенням, що знаходимо у словнику
«Професійна освіта», професійна компетентність – це
«якість високопрофесійного працівника, здатного
максимально реалізовувати себе в конкретних видах
трудової діяльності, здатного адаптуватися до умов, які
змінюються разом із ринковим механізмом, що управляє
професійною мобільністю, плануванням професійного
зростання та професійною самореалізацією» [14]. Дане
визначення підтверджує наше припущення щодо
спорідненості понять «професійна компетентність» та
«конкурентоспроможність», адже за ним професійно
компетентного фахівця характеризують уміння, що
лежать в основі його конкурентоспроможності і
продиктовані вимогами сучасності.
Звернення
сучасної
педагогіки
до
понять
«компетентнісний підхід», «компетентність», «ключові
компетенції» пояснюється низкою причин:
1. Суттєві зміни в суспільстві, прискорення темпів
соціально-економічного розвитку обумовили пошук
нової концепції освіти, що відображає ці зміни й
орієнтована на відображення якостей особистості, що
затребувані у ХХІ столітті: мобільності, динамізму,
здатності швидко й безконфліктно пристосовуватись до
конкретних умов праці, конструктивності, професійної,
соціальної,
особистісно-побутової
та
інших
компетентностей. Стимулом для розвитку зусиль у
галузі компетентнісного підходу в освіті стали вимоги
бізнесу
та
підприємництва
до
кваліфікованих
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працівників приймати відповідальні рішення на основі
отриманих знань та їх інтеграції;
2. Задачі модернізації загальної та професійної
освіти, необхідність її співвідношення як з потребами
особистості, так і з запитами суспільства потребують
принципово нового підходу до визначення цілей, змісту
й організації;
3. Розвиток процесів інформатизації призводить до
того, що система професійної підготовки не може
«наздогнати»
потік
інформації,
що
постійно
збільшується, адже в сучасних умовах старіння
інформації відбувається швидше, ніж завершується цикл
навчання в вищій школі – необхідний принципово новий
підхід до конструювання змісту освіти, здатного
стимулювати майбутнього фахівця до постійного
самовдосконалення, рефлексії якості своєї навчальнопрофесійної діяльності, її самооцінки та корекції;
4. Професійна підготовка майбутнього фахівця має
бути орієнтована на формування не тільки предметних, а
й
позапредметних
соціальних,
комунікативних,
інформаційних компетентностей.
Про необхідність запровадження компетентнісного
підходу в освіті свідчать нормативні документи, що
регламентують освітню діяльність в Україні, а саме: у
Законі «Про освіту», «Національній доктрині розвитку
освіти». Свідоцтвом розвитку компетентнісного підходу
в світовому освітньому просторі слугує також глобальна
концепція, що знайшла відображення в рекомендаціях
Ради Євпропи по визначенню основних груп ключових
компетенцій,
оволодіння
якими
виступає
основоположним критерієм якості освіти.
Узагальнюючи, Л. Єлагіна [9] зазначає, що для
педагогічної
науки
характерна
незавершеність
теоретичного усвідомлення компетентнісного підходу як
методологічної основи професійної освіти. Разом з тим,
більшість дослідників розглядають його в якості
радикального засобу модернізації професійної освіти й
подолання невідповідностей між змістом освіти та
вимогами суспільства й особистості. Як стверджує
вчена, компетентнісний підхід передбачає пріоритетну
орієнтацію
на
цілі-вектори
освіти:
навчання,
самовизначення (самодетермінація), самоактуалізація,
соціалізація й розвиток індивідуальності. В якості мети
при реалізації компетентнісного підходу в професійній
освіті виступає формування компетентного фахівця,
який володіє культурою професійної діяльності.
Компетентнісний підхід, за Л. Єлагіною, дозволяє
здійснювати відбір змісту професійної освіти у
відповідності з потребами особистості, що розвивається,
й одночасно орієнтує його на інноваційний досвід
успішної професійної діяльності в певній галузі.
Методологічним підґрунтям реалізації компетентнісного
підходу в професійній освіті, як стверджує дослідниця, є
принципи: варіативності освіти, центрації освіти на
розвитку й саморозвитку особистості; поєднання
автономності з колективними й груповими формами
освіти; нестійкої динамічної рівноваги освітнього
процесу як джерела розвитку взаємозв’язку особистості,
освіти й професії; розвитку особистості, освіти й
діяльності.
Як зазначає В. Мєзінов [12], компетентнісний підхід
відповідає соціальним очікуванням у сфері освіти,

інтересам
учасників
освітнього
процесу.
Під
компетентнісним підходом учений розуміє єдину
систему
визначення
цілей,
відбору
змісту,
організаційного й технологічного забезпечення процесу
професійної підготовки майбутнього фахівця на основі
виділення
спеціальних,
загальних,
ключових
компетенцій, що гарантують високий рівень й
результативність його професійної діяльності. Ним
визначено такі функції даного підходу, розгляд яких
уважаємо доцільним в межах дослідження.
По-перше, компетентнісний підхід дозволяє точніше
визначити номенклатуру й логіку розвитку значущих в
професійному плані знань та вмінь, що відповідають
вимогам сучасності. По-друге, на його основі надається
можливість найточніше визначити орієнтири в
конструюванні змісту освіти. По-третє, визначення
ключових, загальних, спеціальних компетенцій дозволяє
розробити точнішу й діагностично вивірену систему
вимірювачів
рівня
професійної
компетентності
майбутнього фахівця на всіх етапах його професійної
підготовки. По-четверте, компетентнісний підхід,
відображає уявлення щодо професіоналізму й ділових
якостей сучасного майбутнього фахівця здійснює
позитивний вплив на розвиток інноваційних процесів в
системі
професійної
освіти.
До
принципів
компетеннісного
підходу
В. Мєзінов
відносить:
діагностичність; комплексність, міждисциплінарність;
багатофункціональність.
Ж. Шуткіна [10] зазначає, що компетентнісний підхід
знаменує
переорієнтацію
домінуючої
освітньої
парадигми з її переважною трансляцією знань й
формуванням навичок на створення умов для оволодіння
комплексом компетенцій, що означають здібності
випускника до стійкої життєдіяльності в умовах
сучасного багатофакторного соціально-політичного,
ринково-економічного, інформаційно-комунікаційного
середовища.
Компетентнісний підхід та його окремі положення до
проблеми
формування
конкурентоспроможності
використовується в дослідженнях Л. Бод’ян, Т. Ващило,
Н. Д’яченко, Є. Євплової, Н. Корнєйченко, Д. Котікової,
Л. Курзаєвої, В. Мєзінова, Т. Слівіної, Ж. Шуткіної [11;
8; 13; 12; 10] та інших учених.
Так, В. Мєзінов [12] зазначає, що в даному підході
конкурентоспроможність (педагога) «представлена через
сукупність певних компетенцій». Він стверджує, що
компетентнісний підхід можна розглядати як засіб
оновлення змісту освіти, як механізм приведення його у
відповідність з вимогами сучасності. На думку вченого,
даний підхід вносить суттєві корективи в організацію
процесу підготовки майбутнього фахівця, надає йому
діяльнісний, практико-орієнтований характер; цей підхід
за В. Мєзіновим дозволяє виключити другорядний
матеріал, сконцентрувавши увагу на формуванні
професійної культури. Вчений переконаний, що саме
компетентнісний підхід дозволить сформувати якісну
нову модель фахівця.
Ж. Шуткіна [10] вважає, що компетентнісний підхід є
пріоритетним при вирішенні задач формування
конкурентоспроможності. Вчена стверджує, що «….
Його пріоритетність обумовлена тим, що в руслі даного
підходу виникає можливість переорієнтації освітнього
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процесу з переважно транслювання знань і формування
навичок на створення умов для оволодіння комплексом
компетенцій, що характеризують здатність випускників
до стійкої життєдіяльності в сучасних складних умовах,
зокрема в умовах конкуренції на ринку праці».
Погоджуючись із точкою зору вищезазначених
науковців, стверджуємо, що використання основних
положень компетентнісного підходу до проблеми
конкурентоспроможності
фахівця
у
дослідженні
обумовлено також тим, що, конкурентоспроможність
фахівця формується на основі його професійної
компетентності.
Теоретиками серередовищного підходу є Ю. Мануйлов, С. Сергєєв, З. Тюмасева, В. Ясвін [5; 1; 3] та інші
вчені.
Окремі аспекти вивчення проблеми формування
конкурентоспроможності з позицій середовищного
підходу розглядаються в дослідженнях Є. Євплової,
Д. Котікової, Ж. Шуткіної [13; 10] та інших учених.
Ж. Шуткіна справедливо відводить даному підходу
провідну роль.
Виокремимо основні положення компетентнісносередовищного підходу до досліджуваної нами
проблеми:
1) компетентнісно-середовищний підхід орієнтований на встановлення зв’язку освітнього процесу у
вищому навчальному закладі з вимогами зовнішнього
середовища, з метою удосконалення професійної
підготовки в напрямі формування у майбутнього
конкурентоспроможного фахівця необхідного набору
компетенцій, що відображають його конкурентоспроможність, тобто компетентнісно-середовищний
підхід забезпечує своєрідний зв'язок освіти і ринку
праці;
2) організація навчального процесу у вищому
навчальному закладі полягає в створенні умов
формування компетенцій, що є основою конкурентоспроможності майбутнього фахівця;
3) оцінка освітніх результатів ґрунтується на аналізі
рівня оволодіння компетенціями, що мають бути набуті
майбутніми конкурентоспроможними фахівцями;
4) компетентнісно-середовищний підхід дозволяє
дослідити зовнішнє середовище й виявити його основні
фактори, що впливають на конкурентоспроможність
фахівця.
Поєднання компетентнісного та середовищного
підходів у дисертації виявляє взаємообумовленість
дослідження проблеми формування майбутнього
конкурентоспроможного фахівця.
Висновки. Таким чином, компетентнісний підхід
дозволяє
визначити
ключові
компетенції
(що
характеризують конкурентоспроможність майбутнього
фахівця) й організувати процес професійної підготовки,
спрямований на формування цих компетенцій з метою
формування
конкурентоспроможного
майбутнього
фахівця. А, оскільки, визначення цих компетенцій
здійснюється на основі аналізу зовнішнього середовища,
то для нашого дослідження інтерес представляє дефісна
форма інтеграції підходів. Перспективою подальшого
дослідження є виокремлення компетенцій, що складають
основу конкурентоспроможності майбутнього фахівця.
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THE COMPETENCE AND ENVIRONMENTAL APPROACH AS ONE OF THE PRIORITY WAYS OF
THE SOLVING OF THE PROBLEM OF SPECIALIST’S COMPETITIVENESS FORMING
In the article the issues of the competence approach and the environmental one as the main way of the solving of the
problem of future specialist’s competitiveness forming and development are described. The essence of the mentioned
methodological approaches is specified. The use of the integrated competence and environmental approach in the study of the
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ПРОФЕСІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА
У статті висвітлено наукові підходи до розкриття змісту понять «потенціал», «особистісний
потенціал», «професійний потенціал»; проаналізовано психологічну структуру професійного потенціалу
особистості педагога, розглянуто особливості розвитку професійного потенціалу педагога.
Ключові слова: потенціал, ресурси особистості, особистісний потенціал, професійний потенціал,
професійний потенціал педагога.
Постановка проблеми. В умовах інтенсивних, а
часто
навіть
кризових,
соціально-політичних,
економічних, культурних, світоглядних перетворень
найважливішим ресурсом розвитку суспільства стає
потенціал особистості, компетентної у виконанні своїх
соціальних та професійних функцій, відповідальної у
прийнятті рішень, здатної до саморозвитку. У сучасних
умовах розвитку нашої країни необхідні нові наукові
підходи до вирішення проблем людини в багатьох
сферах суспільного життя. Адже ми живемо в
інформаційному суспільстві, коли бурхливі зміни
здійснюються за відносно короткий час. Людина
змушена реагувати на них, проте часто вона не готова до
постійних змін у суспільстві. Щоб адекватно реагувати
на ці зміни, людина повинна активізувати свій
особистісно-професійний потенціал.
Актуальність дослідження професійного потенціалу
педагога обумовлена станом розвитку суспільства та
особливостями професійної педагогічної діяльності.
Сучасні
реалії
життя
підвищують
значущість
особистісно-професійної успішності педагога. В умовах
реформування освіти зростають вимоги до вчителя,
зокрема до підвищення рівня його професіоналізму та
досягнення високого ступеня самореалізації. Одним із
ефективних засобів професійної самореалізації педагога
є розвиток і модернізація, удосконалення його
професійного потенціалу, що й підкреслює науковопрактичну актуальність проблеми дослідження.
Мета статті полягає в аналізі існуючих підходів, в
яких так чи інакше розглядається феномен професійного
потенціалу; у виокремленні основних психологічних
умов розвитку в процесі діяльності особистості;
розкритті змісту професійного потенціалу особистості
педагога та його психологічної структури.
Виклад
основного
матеріалу.
Проблема
потенційного у психіці людини як невикористаних
психічних резервів, здатних актуалізуватися під впливом
певних умов, є однією з найбільш актуальних
міждисциплінарних проблем, витоки вивчення якої
сходять з праць Л. Виготського, С. Рубінштейна,
В. Мясищева, Б. Ананьєва, О. Леонтьєва, Л. Божович,
Б. Ломова.
Психологічна наука вивчала професійний потенціал в
багатьох контекстах: гуманістичної самоактуалізації
(А. Маслов, К. Роджерс, Г. Олпорт); здібностей і зокрема
творчих здібностей (М. Вертгеймер, Дж. Гілфорд,

Е.П. Торренс;
Т.І. Артем’єва,
Д.Б. Богоявленська,
В.М. Дружинін, О.О. Мелік-Пашаєв, Я.О. Пономарьов,
Б.М. Теплов); потребнісно-мотиваційної сфери (Д. Аткінсон, В.К. Вілюнас, Л. Портер, Е. Лоулер, Х. Хекхаузен; В.Г. Асєєв, І.Ф. Бєляєва, І.А. Джидар’ян, Є.П.
Ільїн, В.І. Ковальов, В.Г. Подмарков, Т.С. Тарасов);
ресурсів особистості (Р. Лазарус, С. Хобфолл, В.О. Бодров, К.О. Абульханова, Л.І. Анциферова, К. Муздибаєв,
Н.Є. Водоп’янова, Л.В. Куликов, Д.О. Леонтьєв,
Т.В. Корнілова); педагогічної творчості як елементу
педагогічної майстерності (О.А. Абдулліна, І.А. Зязюн,
М.В. Савін, Н.В. Кузьміна, В.О. Сластьонін,
З.І. Слєпкань, Р.Х. Шакуров, І.С. Якиманська).
Розроблені концепції розвитку потенціалу особистості (А.О. Деркач, В.Г. Зазикін, В.М. Марков, В.М. Мясищев, Б.Д. Паригін, В.К. Сафонов, В.І. Слободчиков,
М.І. Шевандрін та ін.); виокремлено методи діагностики
потенціалу людини (І. Ансофф, П.Ф. Друкер, Дж. Куїн,
Г. Мінцберг, Г. Саймон, Е. Петтігрю, Е. Ендрюс).
Значущі дослідження, присвячені вивченню феномена
потенціалу,
здійснили
В.М. Гунін,
С.Ю. Ляпіна,
А.Г. Поршнєв, З.П. Румянцева, М.О. Саломатін,
І.М. Дроздов, О.М. Зубова, В.М. Маркін, О.В. Дьячкова,
О. П. Ходаєва та ін.
У роботах С.Л. Рубінштейна, В.М. Мясищева,
Б.Г. Ананьєва опрацьовано такі поняття, як «актуальна
потреба», «актуальна спроможність», «актуальна
ситуація», «актуальні і потенційні характеристики
людини» [8; 11]. С.Л. Рубінштейн підкреслював, що
людину як особистість характеризує не тільки те, що
вона є, але і те, ким вона хоче стати, до чого вона
активно прагне. Особистісний розвиток людини він
визначає як реалізацію індивідом своєї потенційної
універсальності, нескінченності, як становлення людини
в індивіді. Тобто її характеризує не тільки те, що вже
склалося і реально функціонує в її особистості, але й те,
що складає «внутрішній зміст особистісного розвитку»
(сфера можливостей) [8; 11]. В.М. Мясищев виділяв у
структурі психічного дві базисні складові: процесуальну
та потенційну. Вони становлять єдність, виступаючи при
цьому різними, а не тотожними поняттями.
Б.Г. Ананьєв, досліджуючи процес онтогенетичного
розвитку людини, особливе значення надавав проблемі
вивчення психічних резервів та ресурсів, ставив питання
про розкриття істинних потенціалів розвитку людини.
Під потенціалом він розумів властивості індивіда й
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особистості, що визначають готовність і здатність до
виконання дій та досягнення в ній певного рівня
продуктивності, інтегровані в людині як у суб'єкта
діяльності. На його думку, потенціали розвитку є
одними з істотних властивостей як особистості, суб'єкта
діяльності, так і індивіда. Він зазначає, що людина як
суб'єкт трудової діяльності має певні потенціали –
працездатність і спеціальні здібності, активність у формі
ціннісних орієнтацій, мотивів. Доцільно, на думку Б.Г.
Ананьєва, розглядати потенційні характеристики з
погляду функціонального боку структури особистості. У
зв'язку з цим ядром потенціалу особистості автор
називає працездатність [11].
За Д.О. Леонтьєвим особистісний потенціал – це
узагальнена системна характеристик індивідуальнопсихологічних особливостей людини, що лежить в
основі здатності особистості виходити зі стійких
внутрішніх
критеріїв
і
орієнтирів
у
своїй
життєдіяльності і зберігати стабільність діяльності й
смислових орієнтації при зовнішньому тиску і в змінних
умовах [5].
Важливими для розуміння сутності потенціалу є
праці Л.С. Виготського, Г.С. Костюка, С.Д. Максименка,
в яких потенціал розглядається у взаємозв'язку з
діяльністю. Потенціал не існує сам по собі як якась
відособлена від діяльності сутність, а матеріалізується в
різних видах людської діяльності [6]. Він, таким чином,
завжди має діяльнісну природу (Б.Г. Ананьєв,
Д.О. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн, Д.М. Узнадзе та
ін.) [5; 6; 11]. Це пов'язує в єдине ціле діяльність з
виявленням, розвитком і реалізацією потенціалу.
За С.Д. Максименком, потенціал–це така можливість,
яка, реалізуючись у діяльності, удосконалюється,
залишаючись потенційною (ймовірнісною можливістю),
в той час як діяльність відокремлена від потенціалу і є
засобом досягнення поставленої мети [6].
Психологічна структура потенціалу особистості
включає такі складові: задатки, схильності, інтереси,
прагнення до створення нового, прояв загального
інтелекту, наполегливість, цілеспрямованість, рішучість,
працьовитість, здібності до вироблення особистісних
стратегій. Тільки в єдності цих компонентів можливе
становлення і гармонійний розвиток особистості,
вдосконалення її потенційних можливостей [13].
Особистісний потенціал розвитку людини включає,
перш за все, ресурси особистості, дані їй від
народження, а також світогляд, мотивацію до
самореалізації особистісних якостей (комунікативний,
емоційний, пізнавальний, творчий потенціал).
Цінною компонентою особистісного потенціалу є
надання переваги складному перед простим, прагнення
пізнати зміст, а не обмежитися формою. Ефективність
колективного пошуку розв’язку проблеми залежить від
багатьох
факторів,
провідним
серед
яких
є
принциповість індивіда у суттєвому і компромісність у
дріб’язковому. У потенціалі особистості знаходить собі
місце активна життєва позиція індивіда і його
скромність в оцінці результатів власної праці.
Узагальнюючи психологічні теоретичні погляди
вчених на проблему розкриття змісту потенціалу
особистості, можна дати такі визначення особистісному
потенціалу:

– особистісний
потенціал
–
це
динамічна
психологічна система з тенденцією до сталого
досягнення цілей, що дозволяє перевищувати звичайні
діяльнісні показники за рахунок накопиченого
особистісного ресурсу можливостей на шляху до
досягнення акме [5];
– особистісний
потенціал–це
комплекс
психологічних властивостей, що дає людині можливість
приймати рішення і регулювати свою поведінку,
враховуючи й оцінюючи ситуацію, але виходячи
насамперед зі своїх внутрішніх уявлень і критеріїв.
На нашу думку, поняття «особистісний потенціал»
фіксує як здатність до творчості, так і прагнення до
самовдосконалення, саморозвитку. Як структури, що
дозволяють особистості зберігати свій стан і дають
імпульс
до
саморозвитку,
можуть
виступати
інтелектуальний і творчий потенціали, кожному з яких
відводиться своя роль у формуванні, стабілізації та
розвитку цілісної особистості.
Проведений аналіз літератури дозволяє нам виділити
основні складові особистісного потенціалу у контексті
діяльності людини, кожна з яких, у свою чергу, може
бути системно розглянута як потенціал:
1. Гносеологічний потенціал (система знань, умінь,
навичок, уявлень, світогляду, пізнавальних здібностей).
Цією проблематикою займалися Ю.О. Власенко,
Г.С. Костюк, С.Д. Максименко, О.П. Шестопалова та ін.
2. Аксіологічний потенціал (система цілей, цінностей
та орієнтації, соціально-психологічних установок). Чітко
висвітлені ці питання у роботах С.Л. Рубінштейна,
Д.М. Узнадзе та ін.
3. Творчий
потенціал
(можливість
творити,
знаходити нове, діяти оригінально і нестандартно).
Важливими для розуміння сутності творчого потенціалу
є праці О.М. Матюшкіна, В.О. Моляка, М.Л. Смульсон
та ін.
4. Комунікативний потенціал (здібності спілкування,
розуміння і взаєморозуміння, здатності до оволодіння
спілкуванням, комунікативні якості, вміння та навички).
Дана
проблематика
розглядається
у
роботах
Л.С. Виготського, О.І. Власової, Я.Л. Коломінського,
А.В. Мудрика та ін.
5. Художній
потенціал
(система
художньоестетичних потреб, форм і способів їх задоволення).
В.В. Антоненко, О.В. Завгородня розглядали зазначені
питання.
6. Професійний потенціал (відповідність орієнтації,
схильностей, професійних уподобань обраної професії,
наявність відповідного типу особистості, рівень
професійної мотивації). Дана проблематика опрацьована
у роботах О.І. Вишняк, Е.А. Хохлової та ін.
7. Духовний
потенціал
(система
смислів
і
смисложиттєвих
орієнтації,
духовно-моральних
цінностей, життєвих позицій і моральних настанов
особистості в системі загальнолюдських моральних
норм).
Ці
питання
висвітлено
у
працях
К.А. Абульханової-Славської, Л.В. Мар’яненко та ін.
У деяких публікаціях зустрічаються певні спроби
охарактеризувати категорію «професійний потенціал»,
проте як у теоретичному, так і в практичному значенні
вона недостатньо досліджена.
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Так, у психологічному словнику дається таке
визначення цієї категорії: професійний потенціал – це
сукупність можливостей і здібностей для опанування
професійною діяльністю та удосконалення в ній [9].
С.В. Ківалов та Л.Р. Біла під професійним
потенціалом кар'єри державних службовців розуміють
«сукупну здатність кадрів державних службовців до
ефективного виконання професійних обов'язків, яка
досягається через професійну освіту, практичні навички,
досвід та інші службові ресурси» [4].
Професійний потенціал людини є частиною її
потенціалу як особистості, тобто відносно індивідуума
професійний потенціал - це частина потенціалу людини,
яка формується на основі природних даних (здібностей),
освіти, виховання та життєвого досвіду. В якісному
плані професійний потенціал є похідним від рівня
розвитку технічного базису і соціально-економічних
умов відтворення населення і сукупної здатності до
праці. Ці чинники визначають зміст і якість загальної і
фахової освіти, розвитку системи охорони здоров'я,
фізичної культури, професійної підготовки, морального
виховання. Кількісний аспект професійного потенціалу є
похідною від кількості працездатного населення, його
статево-вікової структури.
Потенціал особистості є системним та ієрархічним
утворенням. З.Ф. Сіверс зазначає, що потенціал
особистості може мати творчу або руйнівну
спрямованість. Оскільки людина зажди перебуває на
різних щаблях поступу до більш високих рівнів свого
розвитку, то доцільно оцінювати не тільки її наявний
потенціал, але й різницю потенціалів різних рівнів,
тобто резерв або ресурс [12].
В.М. Марков пропонує ієрархічну модель опису
потенціалу людини як соціально-особистісної системи:
біологічний потенціал (визначається біоенергетичними
процесами і їх специфікою) – психологічний потенціал
(пов’язаний з психічною саморегуляцією)– особистісний
потенціал (охоплює особистісно-професійний та
професійно-особистісний
потенціали) [7].
Вчений
пропонує розглядати професійний потенціал як частину
особистісно-професійного потенціалу, який охоплює
інтелектуальний,
мотиваційний,
операційний,
комунікативний, творчий, інноваційний потенціали та
ін. Проаналізуємо поняття «професійний потенціал» і
«професійний потенціал педагога».
Згідно з ресурсним підходом до визначення
потенціалу під професійним потенціалом фахівця
розуміється відновлювана самокерована система його
внутрішніх ресурсів, які виявляються в професійних
досягненнях.
Ключовою
якістю
професійного
потенціалу є його системність. Отож, потенціал охоплює
не тільки сукупність ресурсів, але й систему управління
ними, яка має свідомий та несвідомий рівні.
Професійний потенціал як сукупність усіх наявних
засобів, можливостей, ресурсів, прихованих здатностей
спочатку розвивається, нагромаджується, а пізніше
реалізується у професійній діяльності. Структура
професійного потенціалу визначається його внутрішнім
поділом на реалізований та нереалізований потенціали.
Реалізований професійний потенціал визначається
професійним досвідом фахівця і в зв’язку з постійним
відновленням потенціалу людини проявляється в
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накопичених у процесі професійного розвитку
«корисних» якостях, знаннях, навичках, уміннях і
здібностях, які дозволяють якісно здійснювати
професійну діяльність [7].
Нереалізований професійний потенціал визначається
ціннісно-мотиваційною
структурою
особистості
спеціаліста і визначає напрями зміни професійного
потенціалу. Ці зміни можуть бути і реактивними, що
визначаються динамікою розвитку професійного
середовища і змінами об’єктивних професійних вимог, і
активними, що висувають завдання індивідуального
розвитку суб’єкта діяльності, наприклад, на основі вияву
надситуативної активності [7].
Професійний потенціал учителя розкривається в
педагогічній діяльності через самореалізацію. Близьким
до поняття «професійний потенціал педагога» є
педагогічний професіоналізм, що розглядається як стійкі
властивості суб’єкта, які забезпечують високу
продуктивність педагогічної діяльності і її гуманістичну
спрямованість.
Найглибше дослідив категорію «професійний
потенціал» І. П. Підласий. Він розкрив це поняття на
прикладі діяльності педагога. Професійний потенціал
«об'єднує в собі багато різнопланових і різнорівневих
аспектів
підготовки і
діяльності
вчителя» і
«визначається як система природних і набутих у процесі
професійної підготовки якостей»:
ППП = Пнчп + Пчзн + Пдсп + Ппдп,
де, ППП – професійний потенціал педагога;
Пнчп – незмінна частина потенціалу, зумовлена
загальними природженими здібностями особистості;
Пчзн – частково змінна (прогресивна) частина
потенціалу, зумовлена природними спеціальними
здібностями особистості, розвиток останніх у процесі
професійної підготовки і практичної діяльності;
Пдсп – компонент потенціалу, який додається
спеціальною підготовкою у вузі (спеціальний);
Ппдп – частина потенціалу, яку набувають у процесі
практичної діяльності педагога [10].
Актуальним є питання про детермінанти розвитку
потенціалу особистості. На думку А.О. Деркача,
розкриття потенціалу особистості насамперед пов’язано
з розвитком здібностей людини, особливо тих, які
стосуються діяльності чи відповідають спрямованості
особистості. Розвиток здібностей у фахівців, як правило,
реалізується в процесі самонавчання і професійної
діяльності, коли суб’єктом ставляться завдання
особистісно-професійного росту і досягнень. Як зазначає
вчений, пріоритетним є розвиток інтелектуальних
здібностей. Розвиток здібностей повинен також
супроводжуватися становленням важливих сійним
досягненням. І нарешті, формування і розвиток
відповідних умінь і навичок. Саме в розвитку цієї
системи «здібності – якості – вміння – мотиви –
смислоутворення» А.О. Деркач вбачає основні
механізми розкриття потенціалу особистості [1].
Перспективними
психотехнологіями
розвитку
професійного потенціалу педагога є:
– технологія коучингу;
– технологія
раціонального
використання
і
примноження індивідуальної ресурсності суб’єктів
праці;
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– технологія саморегуляції психічних станів як
фактор підвищення працездатності й ефективності
діяльності;
– технологія тайм-менеджменту.
Коучинг – техніка, що позиціонується як технологія
розкриття
професійного
потенціалу.
Технологія
коучингу акумулює в собі можливості тренінгових
методів, НЛП, опитувальних технологій [3]. Коучинг –
це індивідуальне тренування людини для досягнення
значущих для неї цілей, підвищення ефективності
планування, мобілізації, внутрішнього потенціалу,
розвитку необхідних здібностей і навичок, освоєння
передових стратегій отримання результату [3]. Головна
особливість коучингу – допомога людині в пошуку
власного рішення, а не вирішення проблеми за неї,
сприяння особистості в розкритті своєї стратегії
подолання професійних труднощів за рахунок виділення
головних та енергетичних ресурсів.
Важливим фактором модернізації професійного
потенціалу і підвищення рівня професіоналізму
особистості є раціональне використання і примноження
індивідуальної ресурсності суб’єктів праці. Т.І. Гера
диференціювала такі критерії творчих ресурсів педагога:
– аналітико-синтетичне опрацювання типової, на
перший погляд, ситуації;
– особистісно зорієнтоване й алоцентричне (здатність
звільнитися від однобічного або узагальненого
ставлення до речей) розв’язання педагогічних задач
щодо бачення унікальності учня;
– нетипове застосування стандартних педагогічних
прийомів;
– творче комбінування стандартних засобів, форм і
методів досягнення мети;
– створення нових педагогічних технік;
– вихід із реальної ситуації, творче регулювання
власного часу в професіогенезі (планування кар’єри,
сім’ї), регульоване планування своєї професійної
діяльності в контексті особистої життєтворчості [2].
Технологія саморегуляції психічних станів як фактор
підвищення працездатності й ефективності діяльності
розробляється в межах підходів стресменеджменту
О.І. Жданова, гуманітарно-технологічного розвитку
А.С. Гусєвої,
аутопсихологічної
компетентності
Л.А. Степнової, психічної стійкості М.Ф. Секача,
саморегуляції психічних станів Л.Б. Забелової [7].
Тайм-менеджмент – сучасна технологія організації
часу та підвищення ефективності його використання, яка
формує вміння особистості оптимізувати свій
особистісний часовий ресурс.
Висновки.
Професійний
потенціал
–
нове
інтегративне поняття, яке узагальнює уявлення про
ресурси особистості та їх реалізацію в професійній
діяльності, охоплюючи сферу здібностей та мотивації
фахівця. Важливою умовою успішної самореалізації
педагога в професійній діяльності є розвиток
професійного потенціалу засобами навчання та
самонавчання, а також саморозвитку професійно
важливих здібностей, якостей, вмінь, мотивації.
Перспективи подальших досліджень мають полягати у
визначенні методів та сучасних засобів діагностики
професійного потенціалу особистості педагога, розробки

програм тренінгів розвитку професійного потенціалу
вчителя із застосуванням сучасних психотехнологій.
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PROFESSIONAL POTENTIAL OF THE TEACHER’S INDIVIDUALITY
The article deals with scientific approaches to disclosure of the «personal potential», «professional potential of the
teacher’s individuality» concept. We analyze the psychological structure of professional potential of the teacher’s
individuality. We describe features the development of professional potential of the teacher.
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ЩОДО СИСТЕМНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ
КОМПЕТЕНЦІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
У статті визначено шляхи розроблення й обґрунтування певної системи діяльності викладача щодо
формування предметних компетенцій майбутніх фахівців під час вивчення української мови (за професійним
спрямуванням) та історії України.
Автори статті наголошують на тому, що компетентнісний підхід до навчання української мови (за
професійним спрямуванням) та історії України є одним із засобів розвитку та вдосконалення професійної
компетентності і самореалізації випускників вищих технічних навчальних закладів у майбутній професійній
діяльності. Використання сучасних педагогічних технологій сприяє розвитку в майбутніх фахівців
творчого й аналітичного мислення, виробляє навички самостійності у вирішенні професійних проблем, а
головне – створює мотивацію до самоосвіти і вивчення української мови й історії своєї держави.
Ключові слова: компетентнісний підхід, предметна компетенція, конкурентоспроможний фахівець,
системність навчання.

Постановка проблеми. Події євромайданної
революції показали правильність послідовної та
цілеспрямованої праці викладацького загалу в
ідеологічній та історіософській сферах протягом
останніх двох десятиліть. Ставка на формування нової
української людини з ціннісними характеристиками
громадянина, компетентного фахівця України і
європейця дали можливість врятувати Україну від
процесу денаціоналізації, втрати державної незалежності
та відкочування у сферу впливу іншої держави, яка
реанімує неосталінізм.
Події сьогодення ще раз засвідчили, що проголошена
в Україні у 1991 році державна незалежність потребує
постійного захисту. Ми вкотре переконуємося у
зростанні ролі гуманітарних знань, які у сучасних
умовах
виступають
своєрідною
серцевиною
моральності, патріотичності, формування честі і гідності
у молодого покоління [1].
Результатом навчання у вищому навчальному закладі
є певні вміння та навички, досвід різних видів
діяльності, знання, ціннісні орієнтири, які у своїй
сукупності складають набір компетентностей.
Компетентісний підхід активно досліджується у
вітчизняному та зарубіжному науково-методичному
просторі.
Сьогодні зрозуміло, що для успішної професійної
діяльності більш вагомими і ефективними є не
розрізнені знання, а узагальнені вміння щодо
застосування цих знань для вирішення виробничих
завдань, з’ясування проблемних питань тощо.
Загальні теоретичні положення щодо реалізації
компетентісного підходу розглядаються у роботах Н.
Бібік, О. Бондаревської, І. Єрмакова, І. Зимньої,
О. Локшиної, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко,
А. Хуторського та ін.

Окремі питання методики формування предметних
компетенцій студентів розглядаються у працях
К. Баханова, О. Кучер, А. Старєвої, І. Родигіної, Г. Фреймана.
Дослідниця
Л. Овсієнко
підкреслює,
що
компетентнісний підхід переміщує акценти з процесу
накопичення конкретно визначених знань, умінь і
навичок студентів у площину формування й розвитку в
них здатності практично діяти і творчо застосовувати
набуті знання і досвід у різних життєвих ситуаціях.
Таким чином, вища школа формує у випускника високу
готовність до успішної діяльності в реальному
житті [2, с.41].
Метою цієї праці є окреслення шляхів розроблення
та обґрунтування певної системи діяльності викладача
щодо формування предметних компетенцій майбутніх
фахівців технічних ВНЗ у процесі вивчення української
мови (за професійним спрямуванням) та історії України.
Виклад основного матеріалу. Компетентна людина
завжди є суб’єктом власної життєдіяльності. Їй, разом зі
знаннями й уміннями, необхідними для виконання тієї
або іншої діяльності, притаманні спрямованість на
досягнення високого результату в цій діяльності,
активна громадянська позиція, відповідальність перед
собою й соціумом.
Мотиваційно-ціннісна складова компетентності є
основою позиції, яку обстоює суб’єкт стосовно світу,
суспільства, соціального оточення, самого себе та своєї
поведінки.
Розвитку комунікативної компетентності студентів
присвятили свої праці такі науковці: Ф. Буслаєв,
О. Потебня, Ф. Бацевич, Н. Бабич, О. Біляєв, А. Богуш,
О. Божович, О. Горошкіна, Т. Донченко, С. Караман,
В. Мельничайко та ін.
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Автор низки досліджень інноваційних технологій
навчання М. І. Пентилюк підкреслює, що формування
компетентної особистості має здійснюватися шляхом
застосування комунікативної методики навчання мови,
яка спирається на нові педагогічні технології,
обов'язковим елементом яких є суб'єктно-суб'єктні
стосунки між викладачем і студентами [3, с. 5].
О. Горошкіна називає комунікативну компетенцію
умінням спілкуватися з метою обміну інформацією,
зокрема: ефективно здобувати і передавати інформацію;
досягати поставленої мети, переконуючи й спонукаючи
співрозмовника
до
дії;
отримуючи
додаткову
інформацію, здійснювати позитивну самопрезентацію
тощо [4, с.60].
Виходячи з того, що основним завданням
компетентнісного підходу є гармонійний розвиток
майбутнього
фахівця,
оволодіння
культурою
мовленнєвого спілкування й поведінки вбачаємо в
поетапній технології навчання, що базується на
комунікативному, лінгвістичному і краєзнавчому
аспектах.
Комунікативний аспект зорієнтований на розвиток
усного і писемного мовлення студентів, уміння слухати і
розуміти, висловлюватись монологічно, брати участь у
діалогах. Використання викладачем-мовником прийомів
і методів критичного мислення розкриває творчий
потенціал студентів, навчає їх самостійно і критично
мислити.
Серед
технологій,
які
допомагають
відшліфувати якості професійного мовлення, можна
назвати такі: асоціації, мозковий штурм, робота в
групах,
читання
з
маркуванням,
читання
з
передбаченням, читання із зупинками, «тонкі» й
«товсті» запитання, кутки тощо [5].
Лінгвістичний аспект формує орфоепічні, лексичні,
граматичні
і
правописні
уміння
й навички.
Найефективнішими у формуванні нормативності
фахового мовлення, на наш погляд, є мовні навчальнотренувальні вправи. Адже мовна вправа – це метод
навчання, що є багаторазовим, свідомим повторенням
розумових і практичних дій з метою формування,
закріплення й удосконалення необхідних навичок і
умінь [6].
Краєзнавчий аспект – це не лише невід’ємна ланка у
підготовці національно свідомих патріотів України,
духовно і морально багатих людей, а й міцне підґрунтя
для оволодіння комунікативними якостями фахового
мовлення. На жаль, курс «Українська мова (за
професійним спрямуванням)» передбачає вивчення мови
лише в аспекті наукового й офіційно-ділового стилів, що
звужує сферу опанування української літературної мови
як цілісного явища. Адже обмеженість навчальних
текстів офіційно-діловим та науковим стилем сприяє
формуванню у студентів штучного книжного мовлення.
Враховуючи те, що курс української мови має фахове
спрямування,
доцільно
краєзнавчий
матеріал
використовувати на кожному практичному занятті як
дидактичний відповідно до теми, що вивчається,
витрачаючи на таку роботу 5-7 хвилин. Використання
краєзнавчого матеріалу в навчальному процесі сприяє
розвитку творчого мислення студентів, формує
мотивацію до опанування комунікативних якостей
мовлення [7].
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Історична предметна компетентність – це здатність
студента до самостійного осмислення історії та культури
України в контексті світового історичного процесу й
адекватної оцінки соціального і морального досвіду
минулих поколінь. Вона має сприяти формуванню
студента як громадянина України, соціально адаптованої
та відповідальної особистості, конкурентоспроможного
фахівця через набуття ним таких предметних
компетенцій:
1. Хронологічна компетенція.
Критеріями розвитку цієї компетентності є вміння
студентів розглядати суспільні явища в розвитку та в
конкретно-історичних умовах певного часу, зіставляти
історичні події і явища з періодами (епохами),
орієнтуватися
в
науковій
періодизації
історії,
використовувати періодизацію як спосіб пізнання
історичного процесу.
2. Просторова компетенція.
Критеріями розвитку просторової компетентності є
вміння студентів користуватися картою, пояснювати
причини та наслідки історичних подій вітчизняної та
глобальної історії, характеризувати історичний процес
та його регіональні особливості. Для визначення рівня
просторової
компетенції
варто
використовувати
практичні роботи з обов’язковим використанням
контурних карт.
3. Інформаційно-мовленнєва компетенція.
Критеріями розвитку цієї компетентності є вміння
студентів самостійно інтерпретувати зміст історичних
джерел та відбиті в них історичні події, критично
аналізувати та оцінювати історичні джерела, виявляти
фейкову інформацію і пояснювати її необ’єктивність,
користуватись
довідковою
літературою
для
самостійного пошуку інформації, реконструювати
образи минулого в словесній формі, систематизувати
історичну інформацію тощо.
Для визначення рівня інформаційно-мовленнєвої
компетенції рекомендується використовувати пошуководослідницьку діяльність та навчальні проекти під час
вивчення історії рідного краю.
4. Логічна компетенція.
Критеріями розвитку логічної компетенції є вміння
студентів визначати історичні поняття та застосовувати
їх для пояснення історичних явищ і процесів,
аналізувати та узагальнювати значний обсяг фактів,
визначати сутність і значення історичних явищ і подій,
розкривати внутрішні мотиви і зовнішні чинники
діяльності історичних осіб.
Для визначення рівня логічної компетентності
пропонується використовувати такі методи: історичний
диктант, есе, окреслення історичних портретів,
малювання схем (наприклад, заселення Слобожанщини,
основні події національно-визвольної війни українського
народу середини 17 століття та ін.), структурованих
таблиць.
5. Аксіологічна компетенція.
Критеріями її розвитку є вміння студентів
порівнювати й оцінювати факти та діяльність
історичних осіб з позицій загальнолюдських та
національних цінностей, формувати власну компетенцію
щодо суперечливих і вразливих питань історії,
оцінювати різні версії про минулі історичні події [8].
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Для визначення рівня аксіологічної компетентності
рекомендуються такі методи: участь у громадському
житті вишу, міста, науково-практичних конференціях,
конкурсах тощо.
Висновки. Отже, компетентнісний підхід до
навчання
української
мови
(за
професійним
спрямуванням) та історії України є одним із засобів
розвитку та вдосконалення професійної компетентності
й самореалізації випускників вищих технічних
навчальних закладів у майбутній професійній діяльності.
Системність використання сучасних педагогічних
технологій сприяє розвитку в майбутніх фахівців
творчого й аналітичного мислення, виробляє навички
самостійності у вирішенні професійних проблем, а
головне – створює мотивацію до самоосвіти і вивчення
української мови й історії своєї держави.
Саме компетентнісний підхід формує компетентного
фахівця, здатного реалізувати свої знання, вміння,
досвід, особисті якості для успішної діяльності у
професійній сфері.
Результати дослідження є підґрунтям для подальшої
розробки підходів до розв’язання окресленої проблеми.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у
розробці
методики
формування
соціокультурної
компетенції майбутніх фахівців у процесі вивчення
української мови (за професійним спрямуванням) та
історії України.
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AS TO THE CONSISTENCY OF SUBJECT COMPETENCE FORMATION AT HUMANITIES
The article determines the ways of working out and substantiation of the teaching activity system as to the subject
competence formation of the future specialists while learning the Ukrainian Language (on special purposes) and History of
Ukraine.
The authors stress that the competence approach to the teaching of Ukrainian (on special purposes) and History of
Ukraine is one of the ways to develop and improve professional competence and self-realization of the graduates of technical
higher educational establishments in their future jobs.
The usage of modern teaching methods contributes to the development of creative and analytical thinking of the future
specialists, develops self-dependence skills in solving professional issues as well as the most important thing is the motivation
to self-education and learning the Ukrainian language and the history of a native country.
Key words: competence approach, subject competence, competitive specialist, learning consistency.
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СУТЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ТА
ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
У статті зроблена спроба розкрити суть інтерактивних технологій навчання. Виявлені особливості їх
впровадження на сучасному етапі для підготовки майбутніх фахівців.
Ключові слова: інноваційні технології, інтерактивні технології, інтерактивне навчання.
Постановка проблеми. Актуальне завдання сучасної
системи
вищої
освіти
це
підготовка
висококваліфікованого фахівця, здатного не тільки
передати знання з певної галузі науки, але й творчо
мислити, діяти в нестандартних ситуаціях, працювати в
колективі заради спільного результату. Як відомо,
сьогодні актуальним є перехід від пасивних форм
навчання до активних, творчих. Тому особлива увага
звертається на посилення технологічного аспекту
підготовки спеціаліста та на реалізацію особистісноорієнтованого підходу до організації навчального
процесу, де студент виконує активну роль суб’єкта
пізнавальної діяльності. В даному контексті зростає
зацікавленість у інноваційних технологіях навчання,
серед яких вагоме місце посідають інтерактивні
технології. Впровадження даних технологій у практику
роботи вищих закладів освіти постійно потребує
теоретичних досліджень, коригування й певних
уточнень.
Мета статті полягає у виявленні специфіки
інтерактивних технологій висвітленні досвіду та
особливостей їх впровадження на сучасному етапі,
визначенні перспектив подальших досліджень.
Виклад основного матеріалу. Останнім часом
зростає зацікавленість науковців і педагогів-практиків
інтерактивними технологіями, зокрема їх можливостями
для розвитку творчого потенціалу, активізації мислення.
Аналіз науково-педагогічної літератури свідчить про те,
що інтерактивні технології розглядаються в контексті
особистісно-орієнтованих технологій. Їх ознаки можна
знайти в технології діалогічного навчання, ігрових
технологіях, технології організації групової навчальної
діяльності. Даному питанню присвячені дослідження
К. Баханова, О. Глотова, К. Нор, О. Пєхоти, Л. Пироженко,
Н. Побірченко,
О. Пометун,
Г. П’ятакової,
О. Ярошенко та ін. Як специфічна категорія інтерактивні
технології розглядаються В. Гузєєвим, М. Кларіним,
Л. Пироженко, О. Пометун, Г. П’ятаковою та ін.
Проблема інтерактивного навчання й зараз активно
розробляється в теоретичному та методологічному
аспектах. Слово «інтерактив» походить від англійського
слова «interact», де «inter» – взаємний, «act» – діяти. За
визначенням педагогічного енциклопедичного словника
Б. Бім-Бада [4, с.107] інтерактивне навчання – це
навчання, яке побудоване на взаємодії того, хто
навчається, з навчальним середовищем, яке є сферою
досвіду, що засвоюється.

Українські вчені Л. Пироженко та О. Пометун
зазначають, що «суть інтерактивного навчання полягає в
тому, що навчальний процес відбувається за умови
постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це
співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове,
навчання в співпраці), де і учень і вчитель є
рівноправними,
рівнозначними
суб’єктами
навчання» [5, с.9]. М. Кларін визначає інтерактивне
навчання як переклад англомовного терміну «interactive
learning», який означає навчання (стихійне або
спеціально організоване), засноване на взаємодії, та
навчання, побудоване на взаємодії [3, с.12]. К. Баханов
визначає його як навчання, спрямоване на активізацію
пізнавальної діяльності учнів за допомогою організації
спілкування між собою, учнів з учителем, між групами,
що спрямоване на розв’язання спільної навчальної
проблеми [1].
Ми розуміємо інтерактивне навчання як навчання у
взаємодії, спрямоване на активізацію пізнавальної
діяльності студентів, що відбувається у формі діалогу
між
студентами,
студентами
і
викладачем,
студентськими міні-групами на засадах співробітництва
та співтворчості.
У трактуванні поняття «інтерактивні технології»
різними авторами можна помітити певні розбіжності.
Наприклад, Л. Пироженко та О. Пометун розглядають
інтерактивні технології як окрему групу технологій та
протиставляють їх активним технологіям завдяки
принципу
багатосторонньої
комунікації
[5, с.8].
Білоруські науковці В. Симоненко та Н. Фомін
включають інтерактивні технології до складу активних
технологій навчання разом з технологіями проблемного
навчання, технологіями навчального співробітництва,
ігровими та комп’ютерними технологіями [6, с.83].
Російський вчений В. Гузєєв бере за основу класифікації
характер інформаційної взаємодії та визначає три
навчальних режими: інтраактивний – коли інформаційні
потоки проходять всередині самого учня (самостійна
робота), екстраактивний – коли інформаційні потоки
циркулюють поза об’єктом навчання або направлені на
нього (лекція) та інтерактивний – коли інформаційні
потоки є двосторонніми (діалог) [2, с.48].
Звідси,
враховуючи
визначення
поняття
«інтерактивні технології» Л. Пироженко та О. Пометун,
ми розкриваємо сутність інтерактивних технологій
навчання так: інтерактивні технології навчання – це
технології, що включають в себе чітко спланований
результат
навчання,використання
окремих
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інтерактивних методів та прийомів,що забезпечують
активний характер взаємодії учасників навчального
процесу на засадах співпраці та співтворчості.
Як відомо, інтерактивне навчання принципово
відрізняється від традиційного. Інтерактивне навчання
сприяє формуванню глибокої внутрішньої мотивації,
надає можливості для інтелектуального та творчого
розвитку, вияву ініціативи, розвиває комунікативні
вміння. Тому використання даного виду навчання є
невід’ємною частиною процесу професійної підготовки
майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах.
Однак, вивчений нами досвід науково-методичних
джерел свідчить про причини недостатньо ефективного
застосування в сучасних умовах інтерактивних
технологій у ВНЗ. Серед причин можна виділити такі:
низький рівень активності студентів; відсутність
мотивації студентів до участі в інтерактивних вправах;
безсистемне використання інтерактивних методів з боку
викладачів;
недооцінку
особистісно-орієнтованого
підходу до організації процесу навчання.
Висновки. Таким чином, проведений нами аналіз
наукових видань щодо застосування інтерактивних
технологій у навчанні студентів вищих навчальних
закладів дає підстави стверджувати, що сучасні
інтерактивні технології потребують більш детального
вивчення та більш активного використання у
професійній підготовці майбутніх фахівців.
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ESSENCE OF THE INTERACTIVE LEARNING'S TECHNOLOGIES AND FEATURES THEIR
IMPLEMENTATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS
In this article an attempt to reveal the essence of interactive learning technologies is made. The features of their
implementation at this stage for the training of future specialists.
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РОЛЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
ЗНАНЬ В УКРАЇНІ
У статті розглянута роль вищої освіти у розвитку економіки знань в Україні. Зазначено, що в новій
економічній парадигмі вища освіта як інститут, що сприяє передачі знань, стає головним фактором
ресурсного забезпечення суспільних перетворень, соціального та економічного розвитку. Автором
доведено, що у нових економічних умовах система вищої освіти функціонує в умах певної невизначеності,
яка є наслідком протиріч між «освіченістю та знаннями», як провідним ресурсом економіки знань, та
«духовністю», як фактору розвитку людської цивілізації та українського суспільства в умовах технікотехнологічної парадигми економіки постмодерну. Відповідно зроблений висновок, що сучасна освітня
парадигма має орієнтуватися на зміну ролі вищої освіти, яка має трансформуватися з «кузні кадрів» для
вузькоспеціалізованих потреб економіки знань, в суспільний інститут, який формує «людину інноваційну»,
що забезпечує розвиток економіки знань та гармонійний розвиток суспільства у сфері нематеріального,
духовного виробництва, орієнтується у своїй професійній діяльності на високі стандарти суспільних
відносини, етики та культури, що історично склалися в українському суспільстві.
Ключові слова: економіка знань, вища освіта, парадигма, гуманізм, економіка, інтелект, духовність,
протиріччя.

Актуальність теми. На початку ХХІ століття
важливішим фактором, що впливає на економічну
ситуацію в країні та на процеси, що відбуваються у
системі освіти, є постмодерністські тенденції суспільноекономічного розвитку, коли на зміну «економіки
фордизму», що заснована на жорстких принципах
масового виробництва економії ресурсів, рутинній
механічній праці, приходить нова економічна модель, в
якій головну роль відіграють інтелектуальні можливості
людини, технології виробництва, засновані на знаннях
та інформації.
Виникає принципово нова парадигма соціальноекономічного розвитку – «економіка знань» (knowledge
economy), для якої характерним є те, що саме знання
визнаються особливим і першорядним ресурсом, який є
основою виробництва благ, джерелом технологічного
розвитку, високоприбутковим товаром, фактором
розвитку індивіда, основа для інновацій та створення
наукоємних виробництв [7]. В цих умовах актуальною
стає проблема взаємозв’язку економічних процесів та
процесів, що відбуваються у системі вищої освіти, яка є
провідним постачальником знань, що формують нову
економічну парадигму.
Дані проблеми в силу їх глобальності не знайшли
остаточного вирішення, що потребує подальших
наукових досліджень та визначає актуальність цієї
статті.
Аналіз попередніх публікацій. У витків осмислення
«економіки знань» як принципово нового етапу розвитку
людської цивілізації, стояли Ф. Альтбах, Д. Белл,
Г. Бехманн,
А. Даунсон,
П. Друкер,
Ф. Махлуп,
Р. Нельсон, Н. Розенберг, Ф. фон Хайєк та ін., що в своїх
роботах переконливо довели : традиційна економіка, що
орієнтується на використання природних ресурсів та
традиційних технологій вичерпала свій потенціал. В
ситуації економічного постмодерну, коли активно
розвиваються процеси глобалізації та інформатизації, на
зміну ресурсній економіці проходить нова соціально –

економічна реальність, заснована на використанні
невичерпаних ресурсів - знань та інтелектуальних
можливостей людини. В цій новій соціально –
економічній парадигмі головним постачальником
знаннєвого та інтелектуального ресурсу стає вища
освіта, що перетворюється на повноцінного учасника
економічних відносин.
До філософського осмислення місця вищої освіти в
новій цивілізаційні ситуації, в ситуації економічного
постмодерну, зверталися західні науковці Ф. Альтбах, Д.
Брент, В. Стин, П. Слоуп, Дж. Хорн та ін., які у своїх
роботах доводять, що «економіка знань» змінює
загальний погляд на роль вищої освіти в суспільстві,
вона стає фактично рушійною силою суспільно –
економічних змін, динамічно реагує на нові
інформаційні потреби суспільства, яке зацікавлено в
принципово новому відношенні до знань, що стають
капіталом, який належить як окремій людині, так і
суспільству в цілому.
Концептуально західну теорію освітніх процесів в
епоху «економіки знань» можна уявити на різних рівнях:
на макрорівні, тобто на рівні загального відношення до
освіти як безумовної цивілізаційної цінності, на
мезорівні, що виявляється у появі нових підходів до
організації і управління освітою, на макрорівні, для
якого характерні поява нових освітніх програм та вищих
навчальних закладів, що орієнтуються у своїй діяльності
саме на потреби економіки знань.
На думку вчених на початку ХХІ ст. вища освіта стає
стратегічною сферою економіки, яка виробляє ресурс
«знання», що є аналогічним енергетичним, фінансовим,
матеріальним ресурсом, таким чином вища освіта
відіграє роль фундаменту нового економічного укладу.
Західні філософи, звертаючись до проблем вищої
освіти, намагаються реформувати західну освітню
традицію,
подолати
відносини
домінування
і
субординації окремих «елітних» вищих навчальних
закладів, поділ на «освітні центри и периферію»,
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допомогти новим інноваційним навчальним закладам
адаптуватися в західному освітньому просторі. В той же
час виникнення економіки знань тягне за собою певні
протиріччя у системі вищої освіти, які в першу чергу
пов’язані із конфліктом між необхідністю надання
майбутнім фахівцям належного рівня знань та
необхідністю їх духовного зростання, між освітою та
вихованням, між духовністю та технологізацією.
Схожі проблеми знаходяться у центрі уваги
українських дослідників, такі вчені як Є.В. Ахтирський,
Я.Я. Пушок,
О.Г. Семенченко,
А.М. Сингаївська,
І.І. Тарасова, А. М. Штайгрет та ін., вивчають і
осмислюють темпи і умови освітніх реформ, які є
наслідком розвитку економіки знань, в своїх
дослідженнях доводять необхідність реформування
системи вищої освіти, із урахуванням потреб «
економіки знань», яка починає формуватися в Україні,
визнають освіту вирішальним фактором як для
збереження, так і примноження знань [17, с.16].
Вчені одностайні в тому, що за останні кілька років
освітні системи зазнали радикальних і безпрецедентних
змін, для сучасної вищої освіти характерні процеси
інтенсивної переорієнтації на потреби економіки в
освічених фахівцях, які зможуть працювати в тих або
інших сферах ринкового господарства.
Науковці визнають і гуманістичний вимір процесів
оновлення вищої освіти, актуальною є думка, що в новій
економічній ситуації знання стають одним з головних
агентів,
які
визначають
не
тільки
конкурентоспроможність держави, а єдино можливим
шляхом
розвитку є
використання
потенціалу,
прихованого в самій людині [1].
Водночас науковці зазначають, що питання
інноваційного розвитку системи освіти в Україні
недостатньо розкриті [13]; констатують зменшення
уваги до традиційних проблем виховання студентської
молоді, до кризи системи вищої освіти, ознакою якої є її
фактична нездарність забезпечити суспільну потребу у
формуванні не тільки освіченої, але й гармонійно
розвинутої особистості; вказують на те, що у системі
вищої освіти в Україні існують суперечності, які
створюють перешкоду для модернізації освіти і науки,
зокрема мова йде про недостатнє усвідомлення
стратегічної функції освіти в сучасному і майбутньому
суспільстві спричиняє фрагментарність управлінських
дій та спрощення підходів до впровадження нових
технологій в освіту і науку [10].
Відповідно,
виникає
проблема
уточнення
стратегічної ролі вищої освіти у розвитку економіки
знань в Україні, розгляд можливостей підсилення її
значення у формуванні економіки знань в Україні, що і є
метою цієї статті.
Виклад
основного
матеріалу.
Ситуація
економічного постмодерну суттєвим чином змінила
«економічну картину світу». На початку ХХІ ст. на
зміну традиційному економічному укладу, що
заснований на активному використанні різноманітних
ресурсів, прийшла «економіка знань» – новий тип
економіки, в якому знання розглядаються як фактор
виробництва і основна рушійна сила економічного
розвитку, коли відбувається відхід від ресурсної
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залежності до розширення бази знань, що розглядаються
як ресурси економічних і виробничих процесів [7].
Спираючись на таку змістовну характеристику
«економіки знань» не важко дійти висновку, що в новій
економічній парадигмі вища освіта, як інститут, що
сприяє передачі знань, стає головним фактором
ресурсного забезпечення суспільних перетворень,
соціального та економічного розвитку.
Дана теза несе в собі глибокий економічний та
філософський зміст, який потребує пояснення. У
традиційній
економіці
можливості
соціальноекономічного зростання розглядалися в контексті
обмеження ресурсів, коли перед виробником завжди
стояв вибір між виробництвом умовних «гармат або
масла» [9].
У межах цього вибору склалася теорія «виробничих
можливостей», яка пояснювала можливості виробництва
продукції, що може бути виготовлена при умові повної
реалізації того або іншого фактору, або ресурсу без
обмеження інших складових даного виробництва [2].
Відповідно до цих теоретичних напрацювань
збільшення виробництва «гармат» завжди тягне за
собою зменшення виробництва «масла», оскільки для
того, щоб нарощувати виробництво двох товарів
одночасно, не вистачає матеріальних, фінансових,
трудових ресурсів.
Принципово інша ситуація складається в економіці
знань, в якій провідну роль відграють інтелектуальні
ресурси, які не можуть бути обмежені або вичерпані.
Саме знання, інтелектуальний потенціал окремої
людини, створюють нові ресурсозберігаючі технології,
пропанують нові моделі соціально-економічного
зростання, в кінцевому рахунку саме освічений,
креативний індивідуум стає головним ресурсом
економіки епохи постмодерну.
Зазначимо, що сучасна економіка знань не є
виключно економіко-технологічним укладом, її розвиток
ґрунтується на появі особистості нового типу, яка поряд
з інтелектуальними здібностями набуває компетенцій
людини – творця, здатної вийти за межі традиційних
технологій, наукових догм, створити принципово нову
наукову теорію, новий товар, нову форму суспільних
відносин. У цій економіці виникає «людина
інноваційна», формування якої принципово змінює роль
вищої освіти.
Для «людини інноваційної», на нашу думку,
характерні наступні риси, які мають бути сформовані не
тільки в процесі навчання, але й завдяки
цілеспрямованому
вихованню:
високий
рівень
інтелектуальних можливостей, орієнтація на створення
інноваційних товарів та послуг, ініціативність в
економічній та суспільній діяльності, розуміння своєї
відповідальності перед суспільством та державою за
результати власної економічної діяльності, соціальна та
екологічна відповідальність, орієнтація на соціальне
партнерство, розуміння потреб суспільства та держави,
готовність свідомо відповісти на ці потреби, високі
морально-етичні якості, що гармонізують власні та
суспільні потреби.
Відповідно
в
цих
історичних
умовах,
в
філософському плані, потребує осмислення нова роль
вищої освіти, яка стає на просто соціальним інститутом,
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який впливає на формування свідомості суспільства,
регулює процеси саморозвитку громадян, не просто
соціальним й культурним явищем, що формує нове
мислення, нове бачення сенсу життя [12], але
перетворюється на спосіб виробництва провідного
економічного
ресурсу,
яким
є
знання,
що
трансформуються в інтелектуальний та духовний
потенціал людини та суспільства.
В той же час слід визнати, що нині, фактично, мова
йде про те, що вища освіта певним чином втрачає сенс
«духовного виробництва», перетворюється на сферу
«виробництва матеріального», здебільш орієнтована на
потреби виробництва та бізнесу, навіть в освітніх
сферах, які формують фахівців у сфері культури,
педагогіки, мистецтва освітній процес набуває вузько
прагматичного змісту.
Відповідно на зміну проблеми «обмежених ресурсів»
приходить проблема «обмеженої духовності», яка в
принципі не змінює фундаментальних засад, що
стосуються вибору між напрямами продуктивної
діяльності в освіті. Тобто мова йде про дихотомію, що
визначає вибір між «освіченістю та знаннями», як
провідним ресурсом економіки знань, та «духовністю»,
як фактору розвитку людської цивілізацій та
українського суспільства в умовах техніко-технологічної
парадигми економіки постмодерну.
Дослідники зазначають, що духовність в силу того,
що вона є інтегративною якістю, яка визначає сенс
життя та життєві цінності людини, формує людяне
відношення до інших, гуманізм, забезпечує духовний
розвиток особистості [14], і в цій трактовці духовність
не втрачає своєї ролі в економіці знань.
В той же час економіка знань, яка стає провідним
вектором соціально-економічного розвитку України,
створює передумови для виникнення «дефіциту
духовної культури» і витоки цих явищ слід шукати у
вадах системи вищої освіти, яка нині орієнована на
вузькопрофесійний підхід до навчання та виховання,
хоча, при цьому треба визнати, що виховання
студентської молоді фактично випало з поля зору
викладачів, керівників ВНЗ, стає формальною частиною
освітнього процесу.
Сучасна вища освіта в Україні здебільш орієнтується
на фахову підготовку, на формування та розвиток у
студентської молоді системи ключових і предметних
компетенцій,
на
майбутнє
працевлаштування
випускників, на формування уміння використовувати
інформацію для вирішення практичних проблем [4],
ігноруючи при цьому духовно-інтелектуальні потреби
суспільства, що включають в себе духовний, естетичний,
етичний, пізнавальний компонент, який вміщує і
потребу постійно вчитись [5].
Отже, в сучасних умовах, коли на зміну «гарматам»
приходить «освіченість та знання», а замість «масла»
суспільство все більше потребує «духовності», система
вищої освіти має знайти розумний компроміс між
формуванням «людини освіченої» та «людини
духовної», а ВНЗ набути ролі духовно-інтелектуальних
центрів розвитку особистості, потреби в якої визначені
розвитком в Україні економіки знань.
Відповідно актуальною є думка, що «сучасна
парадигма вищої школи має бути спрямована на

підготовку не тільки фахівця, високо компетентного
професіонала, але й духовно розвиненої особистості, яка
гармонізує єдність духовно-морального і духовнофізичного виховання» [16]. Фактично нині мова йде про
необхідність гуманізації системи вищої освіти, що
«сприяє розкриттю творчого потенціалу особистості,
формуванню критичного мислення, ціннісних орієнтацій
і моральних якостей» [15].
Гуманістична освітня парадигма має стати основою
для формування широко освіченої, патріотично
налаштованої, креативно підготовленої особистості, яка
здатна до вирішення надскладних завдань у сфері
економіки, науки, техніки, технології, політики,
управління,
мистецтва,
виховання,
на
основі
застосування власного інтелектуального потенціалу, з
орієнтацією на морально-етичні стандарти діяльності,
що напрацьовані українським суспільством, на
традиційні цінності, які є основою суспільного буття
української нації, на збереження духовних скарбів та
надбань українського народу.
Говорячи про проблему гуманізації освіти, можна
виділити два аспекти цього процесу. Насамперед,
проблема
гуманізації
освіти
знаходить
своє
відображення у динаміці освітніх процесі – з цієї точки
зору ми можемо говорити про гуманізацію освіти як про
стратегічну
зміну
педагогічних
зусиль,
коли
відбувається перехід від передачі «готових» знань до
формування особистості, яка може існувати, працювати і
творити в суспільній ситуації, коли знання стають
основою економіки, а духовність перетворюється на
елемент,
який
визначає
здатність
особистості
дотримуватися
соціальних
та
морально-етичних
стандартів, які є незмінними, формують систему
соціальних зв'язків і відносин. При цьому, в межах
філософії освіти, відбувається предметний перехід від
філософії «прагматики знань» до «гуманних відносин в
освітній системі», що виражається у тенденції
розглядати освіту і навчання в полі формування
особистості
у
гранично
широкому
контексті
виховання [6, с.183], коли відбувається включення
людини у широке коло суспільних відносин [6, с.180].
З іншого боку, крім цієї тенденції можна говорити
про гуманізацію освіти у більш конкретному
філософському плані, коли основою гуманізації вищої
освіти має стати вчення про гуманізм як одне з
прогресивних напрямів суспільної думки, що отримали
своє теоретичне втілення і розвиток у ряді
антропологічних концепцій [3].
Гуманізм, як сучасна парадигма розвитку системи
вищої освіти в Україні, в умовах формування економіки
знань ставить у центр уваги людину – студента,
педагога, керівника, культивує гуманні, демократичні
відносини між ними, вільні від авторитаризму і голого
адміністрування, засновані на спільності інтересів, на
вільному обміні інформацією, застосуванні сучасних
освітніх технологій, які ґрунтуються на застосуванні
інтелектуальної та інформаційної складової, на нових
формах навчання та виховання.
Ця освітня парадигма вирішує проблему «нічийної
землі», яка виникла на тлі протиріч між наукою і
світоглядом [8, с. 19-20], що значною мірою стримували
розвиток системи вищої освіти, яка могла надати
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особистості належний рівень знань, але не формувала
креативне світосприйняття, виникнення якого є
наслідком отримання особистістю не тільки суто
наукових та техніко-технологічних знань, але й
усвідомленням широкого контексту національної та
світової культури, стратегічних напрямів розвитку
людської цивілізації, національних потреб країни.
Вітчизняна вища освіта, довгі роки шукала баланс
між освітнім та виховним процесами, в результаті чого
виник парадокс формування субкультурної та
псевдогуманної особистості, яка була здатна механічно
відтворювати культурні зразки та артефакти, але, в той
же час, не мала належних компетенції, щоб самостійно
створювати нові стандарти, умови, об’єкти, які мали б
забезпечити прорив українського суспільства в
економіку знань.
Таким чином, на нашу думку, сучасна освітня
парадигма має орієнтуватися на зміну ролі вищої освіти,
яка повинна трансформуватися із «кузні кадрів» для
вузькоспеціалізованих потреб економіки знань, в
суспільний
інститут,
який
формує
«людину
інноваційну», для чого потрібні:
– відродження гуманістичної традиції в освіті, що
зумовлено
розвитком
інформаційної
економіки,
потребами формування «людини інноваційної», що
актуалізує потребу у нових підходах до організації
учбового процесу, підвищення уваги до проблем
виховання майбутніх фахівців;
– впровадження в освітній процес предметів, які
спрямовані
на
вирішення
сучасних
проблем
інформаційної
економіки,
проблем
існування
суспільства,
пов'язаних
із
загальнолюдськими
цінностями, які прийшли у протиріччя з «досягненнями»
техногенної цивілізації, з її екологічною кризою,
дегуманізацією взаємовідносин;
– виховання нового типу особистості, що формується
у суспільстві, володіє ціннісною свідомістю, духовною,
моральною, інтелектуальною та методологічною
культурою,
нестандартним
мисленням,
стійкою
системою ціннісних орієнтацій на пізнання і
самопізнання, творчу самореалізацію, саморозвиток,
культурний діалог.
Безумно, що ці напрями не вичерпують усього
спектру проблем, які пов’язані із зміною ролі вищої
освіти в системі економіки знань, але вони є тими
фундаментальними засадами, які мають стати основою
для створення нової філософської парадигми, що описує
освітні процеси і має на меті забезпечити потреби
економіки знань у кваліфікованих, освічених фахівцях, а
суспільство – у громадянах, які можуть займати активну
життєву позицію в нових суспільно-економічних умовах
розвитку української держави.
Висновки. Вичерпання можливостей соціальноекономічного розвитку за рахунок традиційного
ресурсного забезпечення, фактично ознаменувало собою
закінчення індустріальної епохи і перехід до
постіндустріальної економіки знань, яку з повною
підставою можна назвати ідеологією соціальноекономічного розвитку в постіндустріальному світі.
Розвиток економіки знань в Україні не знімає з порядку
денного формування духовної особистості, творців, які
можуть задовольняти потреби суспільства не тільки у
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сфері економіки, але і у сфері нематеріального
виробництва.
В цих умовах вищій освіті, як суспільному інституту,
необхідно адаптуватися до змін, забезпечити доступну,
якісну і безперервну освіту для широких верств
населення, сприяти формуванню духовної, креативно
налаштованої, патріотично спрямованої особистості.
Вирішити це надскладне завдання можна за рахунок
зміни освітньої парадигми – впровадження в систему
вітчизняної вищої освіти гуманістичного підходу, який
сприяє розвитку освіти за рахунок демократизації,
інформатизації, технологізації освітнього процесу, в
центрі якого знаходиться особистість майбутнього
фахівця, яка забезпечує розвиток економіки знань та
гармонійний
розвиток
суспільства
в
сферах
нематеріального, духовного виробництва, орієнтується у
своїй професійній діяльності на високі стандарти
суспільних відносини, етики та культури, що історично
склалися в українському суспільстві.
Від того, наскільки системи вищої освіти будуть
здатні вирішити цю проблему, багато в чому буде
залежати подальший соціально-економічний розвиток
України
у
ХХІ ст.,
конкурентоспроможність
національної
економіки,
розвиток
українського
суспільства та кожної окремої особистості, що включена
у систему «економіки знань».
Відповідно подальші дослідження в даному
напрямку мають бути сконцентровані навкруги
вирішення конкретних питань, щодо модернізації вищої
освіти із урахуванням потреб розвитку економіки знань
в Україні
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THE ROLE OF HIGHER EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE ECONOMY IN
UKRAINE
In the early twenty-first century a more important factor influencing the economic situation in the country and on the
processes taking place in the education system are post-modern tendencies of social-economic development, to replace the
«economyFordism», based on the strict principles of mass production and economy of resources, routine mechanical work,
comes a new economic model, in which their role is played by the intellectual abilities of a person, production technology,
based on knowledge and information. A new paradigm of socio-economic development of the «knowledge economy», which is
characterized is that it is knowledge that recognizes the special and primary resource that is the basis for the production of
wealth, the source of technological development, a highly profitabl ecommodity, factor in the development of the individual,
the Foundation for innovation and the creation of knowledge-intensive industries. In the second it becomes the problem of the
relationship between economic processes and processes occurring in the system of higher education, which is a leading
provider of knowledge, forming a new economic paradigm.
These problems due to their global character found a final solution that requires further research and determines the
relevance of this article.
To the philosophical understanding of the place of higher education in new civilizational situation, the economic situation
of the postmodern, Western scholars addressed Ph. Altbach, W. Steen, P. Sloep, J. Horn, D. Brent, V. Akhtyrsky, Y. Рushoк,
А.M. Singaevskaya, І. Tarasova, A. Steigert, who in his works prove that the «knowledge economy» is changing in the role of
higher education in society, it becomes the driving force of socio – economic changes and dynamically respond to new
information needs of a society that is interested in fundamentally new attitude to knowledge, become capital, which belongs to
the individual and to society as a whole.
At the same time, scientists say that the issues of innovative development of the education system in Ukraine is not
sufficiently disclosed ; state the decrease of attention to the traditiona lproblems of education of student's youth, the crisis of
the system of highereducation, a symptom of which is heractualtalent to ensure public need for the formation of not only
educated, but also harmoniously developed personality; indicate that in the system of higher education in Ukraine the
contradictions that constitute an obstacle for the modernization of education and science.
Accordingly, there is the problem of clarifying the strategic role of higher education in the development of knowledge
economy in Ukraine, the consideration of options to increase its importance in the formation of knowledge economy in
Ukraine, which is the purpose of this article.
The author proves that in the new economic environment the higher education system operates under conditions of some
uncertainty, which is the result of contradictions between education and knowledge as the leading resource of the knowledge
economy, and «spirituality», as a factor of development of human civilization and Ukrainian society in terms of technological
paradigms of the postmodern economy. Accordingly it is concluded that the new educational paradigms hould focus on the
changing role of higher education, which should transform from "cousins personnel for highly specialized needs of the
knowledge economy, public institution that forms the «human innovation», which provides the development of knowledge
economy and harmonies the development of society in the areas of intangible, spiritual production, focused in the
irprofessional work to highest standards of public relations, ethics and culture, historically established in the Ukrainian
society.
Further research in this direction should be concentrated around specific issues concerning them modernisation of higher
education with the needs of the knowledge economy development in Ukraine
Keywords: knowledge economy, higher education, paradigm, humanism, Economics, intelligence, spirituality,
contradictions
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ОСОБЛИВОСТІ СФОРМОВАНОСТІ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ У
МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ ЯК СІМЕЙНОЇ ЦІННОСТІ
У статті висвітлюються результати стану сформованості взаєморозуміння у молодших підлітків як
сімейної цінності. За допомогою комплексу взаємопов’язаних методів (анкетування, бесіди, спостереження,
метод незакінчених речень, опитувальники) було проведено діагностику молодших підлітків, їхніх батьків та
вчителів та виокремлено рівні сформованості взаєморозуміння у означеній віковій групі.
Ключові слова: сімейні цінності, взаєморозуміння, молодші підлітки, рівні сформованості
взаєморозуміння.
Постановка проблеми. Сучасна сім’я переживає
трансформаційні зміни, як і все суспільство в цілому.
Часто сама сім’я як соціальний інститут – знецінюється.
Через несприятливі матеріальні, соціальні, духовні
умови, які склалися, не задовольняються потреби,
зростає напруга в сім’ї, збільшується кількість
розлучень.
За статистичними даними, у 2012 році було укладено
278 тис. шлюбів, а відсоток розлучень сягнув 61%.
Аналіз даних засвідчив, що пік розлучень припадає на
перші роки подружнього життя – від 3-х місяців до
півтора року. Головними причинами розлучень стають
не тільки фінансові труднощі, а й непорозуміння між
чоловіком та жінкою, недовіра [3]. Тому нагальним
постає проблема формування у молодого покоління
взаєморозуміння як сімейної цінності.
Теоретичні основи гуманістичного виховання,
культури міжособистісних взаємин досліджували І. Бех,
Є. Головаха, В. Заслуженюк, В. Семиченко, В. Тернопільська, К. Журба, І. Якиманська та ін.
Сутність взаєморозуміння, механізми його прояву
досліджували
М. Бердяєв,
М. Бубер,
Г. Гадамер,
А. Куликова тощо. Дана проблематика відображена у
дисертаційних дослідженнях І. Вахоцької, В. Муромець.
Різні аспекти цінностей, в тому числі сімейних,
набули висвітлення у наукових доробках А. Гусейнова
Т. Кравченко, Л. Канішевської та ін.
Мета статті полягає у висвітленні результатів стану
сформованості взаєморозуміння у молодших підлітків як
сімейної цінності.
Виклад основного матеріалу. Сімейні цінності
транслюються від покоління до покоління через
спілкування. Тому важливо, щоб сімейне спілкування
базувалося на взаємній повазі, взаєморозумінні. Адже
чим краще подружжя розуміє один одного, тим легше їм
знаходити спільну мову, виховувати дітей, прививати їм
цінності. Батьки для дітей – найрідніші люди, від яких у
майбутньому наслідують стиль спілкування, засвоєння
сімейних ролей.
Взаєморозуміння
у сімейному колі
–
це
взаємостосунки людей із індивідуальним внутрішнім
світом, гамою бажань, почуттів, думок, які прагнуть до
розуміння
і
співчуття.
Об’єктивною
основою
взаєморозуміння виступає спільність інтересів, цілей,

поглядів. Для цього неодмінно має існувати щось
загальнозначуще, що стосується однаково і батьків, і
дітей. Для досягнення взаєморозуміння дорослим
необхідно навчитися розуміти емоційні стани дитини,
бачити приховані причини її слів і вчинків та ін. За
відсутності взаєморозуміння в сім’ї спілкування
будується на критиці, наполяганнях, іноді– із заперечень
та скарг. Зрозуміти себе (власні почуття, цілі, інтереси),
зрозуміти іншого (його почуття, цілі, інтереси) і бути
зрозумілим для партнера по спілкуванню–головні етапи
досягнення взаєморозуміння [2, с.62-63].
Саме у молодшому підлітковому віці властивим стає
почуття дорослості, виникає суперечливість внутрішньої
позиції підлітка у тому, що, з одного боку, він прагне до
самостійності, протестує проти опіки, контролю,
недовіри. З іншого – чекає від дорослого допомоги і
підтримки, але не хоче відкрито визнати це. Для
запобігання конфліктам у родині, таку складність
внутрішньої позиції підлітка мають зрозуміти і
прийняти батьки, й на основі цього розуміння будувати
свої стосунки з ним [1, с.122]. Тому так важливо уже в
цьому віковому періоді формувати взаєморозуміння як
сімейну цінність.
Аналіз психолого-педагогічної літератури дав нам
змогу уточнити поняття „взаєморозуміння у молодших
підлітків”, під яким розуміємо сімейну цінність, що
ґрунтується на морально-етичних знаннях, спрямованих
на розуміння себе та партнера по спілкуванню,
емпатійному ставленні до нього та виборі оптимальної
поведінки, яка б сприяла емоційному зближенню
партнерів по спілкуванню.
З огляду на це уточнення, структурними
компонентами сформованості взаєморозуміння у
молодших підлітків визначаємо когнітивний (знання,
розуміння), мотиваційно-ціннісний (ціннісні орієнтації),
діяльнісний (саморегуляція поведінки).
Когнітивний компонент включає безпосереднє
розуміння мови і змісту вимовленого. Емоційний
компонент відображає сприйняття всіх невербальних
засобів комунікації (жестів, міміки, сенс моторики
тощо), які вказують на стан людини на та її ставлення до
того, що вона говорить. Взаєморозуміння передбачає
двосторонній рух і зв’язок між партнерами. Для
досягнення взаєморозуміння у реальному житті
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необхідно уважно ставитися до інших людей (в тому
числі і дітей), враховувати їхні інтереси, бажання,
настрої тощо [2, с.62].
Критерії за своєю сутністю є ідентичними
внутрішньому змісту названих компонентів.
Показники критерію знання: знання про сутність
взаєморозуміння та його прояви у міжособистісному
спілкування, розуміння себе та партнера по
спілкуванню, обізнаність із правилами культури
спілкування, усвідомлення взаєморозуміння як сімейної
цінності.
Показники критерію ставлення: ціннісне ставлення
до партнера по спілкуванню, здатність до емпатії,
прагнення проявляти взаєморозуміння у повсякденному
житті.
Показники
критерію
поведінка:
врахування
переживань, думок, інтересів партнера по спілкування,
уміння керувати своїми емоціями та конструктивно
вирішувати суперечливі ситуації.
Констатувальним
етапом
експерименту
було
охоплено 76 молодших підлітків, 68 їхніх батьків та 9
вчителів.
Вибір методів дослідження зумовлювався метою,
завданнями, етапами його проведення. Робота
проводилася за допомогою комплексу взаємопов’язаних
методів: анкетування, бесіди, спостереження, метод
незакінчених речень, опитувальники.
Для з’ясування знань молодших підлітків про
взаєморозуміння використовували анкетування, яке
містило такі запитання: 1. Як ти гадаєш, що таке
взаєморозуміння? 2. Як ти реагуєш на різкі зауваження,
адресовані тобі? 3. Чи розумієш ті співрозмовника,
навіть якщо в нього інші погляди, ніж у тебе? 4. Які
головні правила спілкування ти знаєш? 5. Чи наполягаєш
ти на своїй точці зору навіть тоді, коли розумієш, що
вона хибна?.
За допомогою даного методу отримали такі дані: 47%
молодших підлітків знають, що таке взаєморозуміння,
обізнані із правилами культури спілкування, розуміють
себе і партнера по спілкуванню; 39% молодших
школярів в цілому розуміють сутність поняття
„взаєморозуміння”, частково знають правила культури
спілкування, розуміють себе, але не співрозмовника;
16% молодших школярів не знають ні що таке
„взаєморозуміння”, ні правил культури спілкування, не
розуміють ні себе, ні партнера по спілкуванню.
З метою отримання об’єктивних даних, крім
анкетування застосовувався метод бесіди із молодшими
підлітками та їхніми батьками. Вони проводились як
індивідуально, так і з окремими групами досліджуваних.
Застосування цього методу допомогло з'ясувати види
сімейного спілкування, взаємини, які склалися в сім’ї: у
43% сімей панує авторитарний стиль спілкування; 31%
сімей належить до ліберального стилю і лише 26% сімей
– до авторитетного (демократичного) стилю. Як відомо,
лише при демократичному стилю спілкування, де панує
повага, дружні взаємини, існують єдині вимоги,
можливе справжнє взаєморозуміння.
Застосування методу незакінчених речень дало змогу
виявити сімейні цінності важливі для молодших
підлітків, прагнення проявляти взаєморозуміння.
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Підліткам пропонували продовжити такі речення:
„Головні сімейні цінності – це...”, „Мені подобається,
коли в сім’ї панує...”, „Спілкуючись, я намагаюсь...”, „У
спілкуванні з батьками, я завжди...”, „У спілкуванні з
друзями, я...”.
Найбільш вагомими для молодших підлітків
виявилися такі сімейні цінності: матеріальний добробут
(24%), любов і кохання (21%), дружба і підтримка (17%),
спільність
інтересів
(14%),
повага
(13%),
взаєморозуміння (11%). Як бачимо, вже у молодших
підлітків переважають прагматичні цінності, а
взаєморозуміння є сімейною цінністю для незначної
кількості респондентів.
Значна частина молодших підлітків (48%) прагнуть
проявляти взаєморозуміння, 36% молодших підлітків
прагнуть виявляти взаєморозуміння лише до тих, кому
симпатизують, 16% респондентів не має бажання
проявляти взаєморозуміння або ж вони не змогли
визначитися із відповіддю.
За допомогою опитувальника методики „Шкала
емоційного відгуку” А. Меграбяна і Н. Епштейна
визначалися як емоційний рівень емпатії, так і дієва
емпатія. Високий рівень емпатійних тенденцій (здатність
до співчуття співпереживання) зафіксовано у 57%
молодших школярів, середній – у 24%, низький – у 19%
респондентів. Високий рівень дієвої емпатії (здатність
од дружелюбності, підтримки, надання допомоги)
виявився лише у 32% молодших підлітків, до середнього
рівня належить 40%, а до низького – 28% респондентів.
Таке неспівпадіння між почуттями і дієвістю свідчить
про те, що молодші підлітки іноді не знають, як надати
допомогу іншому, або про те, що часто виявляють дієву
емпатію ситуативно (до тих, до кого захочуть).
Спостереження теж підтвердили неспівпадіння знань
та ставлень молодших підлітків про взаєморозуміння та
його проявом під час спілкування. Лише 27% молодших
підлітків
виявляють
взаєморозуміння
під
час
спілкування, більше половини (52%) молодших
школярів проявляють взаєморозуміння у спілкуванні
лише з тими, кому симпатизують, 21% молодших
підлітків взагалі виявили труднощі у спілкуванні з
іншими.
Проведений констатувальний етап експерименту
дозволив виокремити три рівні сформованості
взаєморозуміння у молодших підлітків: високий,
середній, низький.
Високий рівень (19%): молодший підліток має
ґрунтовні знання про сутність взаєморозуміння та його
прояви у спілкуванні, обізнаний із правилами культури
спілкування, цілком розуміє не лише себе, а й партнера
по спілкуванню, усвідомлює, що взаєморозуміння – це
сімейна цінність; ставиться до партнера по спілкуванню
як до цінності, виявляє емпатію, прагне проявляти
взаєморозуміння у повсякденному житті; завжди у
спілкуванні враховує переживання, думки та інтереси
партнера, уміє керувати своїми емоціями, добирає
доречний спосіб вирішення суперечливих ситуацій.
Середній рівень (51%): молодший підліток має
фрагментарні знання про сутність взаєморозуміння та
його прояви у спілкуванні, частково обізнаний із
правилами культури спілкування, розуміє себе, але не

112

Scientific Journal, Virtus, December # 4, 2015

партнера
по
спілкуванню,
усвідомлює,
що
взаєморозуміння необхідне, але не вважає його
сімейною цінністю; ціннісно ставиться лише до тих
партнерів по спілкуванню, яким симпатизує, хоча не
завжди виявляє емпатію, але прагне проявляти
взаєморозуміння у повсякденному житті; не завжди у
спілкуванні враховує переживання, думки та інтереси
партнера, хоча уміє керувати своїми емоціями, але
добирати доречний спосіб вирішення суперечливих
ситуацій не завжди вдається.
Низький рівень (30%): молодший підліток має
часткові знання про сутність взаєморозуміння та його
прояви у спілкуванні, не обізнаний із правилами
культури спілкування, не розуміє ні себе, ні партнера по
спілкуванню, не усвідомлює, що взаєморозуміння –
сімейна цінність; байдуже, іноді негативно ставиться до
партнерів спілкування, не виявляє емпатію, не прагне
проявляти взаєморозуміння у повсякденному житті; не
враховує у спілкуванні переживання, думки та інтереси
партнера, не уміє або не хоче керувати своїми емоціями,
і не добирає доречний спосіб вирішення суперечливих
ситуацій.
У ході експерименту з’ясовано, що педагоги не
приділяють достатньої уваги до формування у
молодших підлітків взаєморозуміння як сімейної
цінності. Це свідчить з одного боку, про відсутність
змістового забезпечення з даного питання, з іншого –
про не налагоджену взаємодію між сім’єю і школою
(оскільки більшість педагогів вважають, що сімейні
цінності повинні формувати батьки, а не школа).
Опитування та анкетування батьків засвідчило, що
більшість з них не надають належної уваги формуванню
у їхніх дітей взаєморозуміння як сімейної цінності.
Такий стан речей пояснюється тим, що батьки часто на
перший план висувають матеріальні сімейні цінності, а

також
не
володіють
достатніми
психологопедагогічними знаннями з даного питання.
Висновки. Отже, результати констатувального
експерименту засвідчили, що більшість молодших
підлітків перебуває на середньому рівні сформованості
взаєморозуміння. Вони часто не розуміють, не
усвідомлюють, що взаєморозуміння – сімейна цінність,
без якої не можливо створити міцну і дружню сім’ю.
Така ситуація пов’язана з тим, що школа та сім’я
недостатньо приділяє уваги цьому питанню. Наступний
етап дослідження буде полягати у визначенні
педагогічних умов сформованості взаєморозуміння у
молодших підлітків як сімейної цінності.
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PECULIARITIES OF FORMING OF UNDERSTANDING FOR JUNIOR TEENAGERS HOW FAMILY VALUE
The article highlights the results of forming of understanding for junior teenagers how family value. Set of interrelated
practices (questionnaires, interviews, observation, unfinished sentences method) helped to conducted diagnostics junior
teenagers, their parents and teachers were singled out and levels of forming understanding in definitions age group.
Keywords: family values, understanding, younger adolescents, levels of forming of understanding.
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МИСТЕЦТВО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ
ЗАКЛАДОМ: РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД
У статті розглядається творчість, як ключова характеристика рефлексивного управління,
принциповою новизною продукту, тобто творче мислення характеризується пошуком нових рішень,
виходом за рамки існуючої системи, не відповідає визначень ні конвергентного, ні дивергентного мислення.
Творчість - це діяльність, сутність і відмінна риса якої лежить у створенні чогось нового, яке не має
аналогів в природі і в культурної діяльності людини і взагалі соціуму.
Ключеві слова: творчість, творче мислення, управління, рефлексія.
Постановка проблеми. Сучасний період розвитку
держави України відзначається високою мінливістю
культурних впливів, безперервною зміною вимог до
пріоритетів, настанов, цінностей. Така ситуація
зумовлює об’єктивну необхідність у здійсненні
рефлексії,
що
покликана
посилити
адаптивні,
самоактуалізуючи можливості людини та її особистісні,
стрижневі якості, які визначають її самоцінність і мають
бути збережені в процесах соціального самовираження,
захищені від нівелювання зовнішніми впливами,
розкриті в продуктивному творенні. Рефлексія лежить в
основі стосунків особистості (спілкування, комунікації,
кооперації і т. д.), є загальною формою розвитку,
початком, що організовує та управляє всією
життєдіяльністю людини і її систем.
Становлення і розвиток проблематики філософського
аспекту
рефлексивних
процесів
та
розкриття
психологічного
змісту
різноманітних
феноменів
рефлексії розглядається в рамках досліджень таких
вчених:
– проблема рефлексивного управління (Г.П. Щедровицький, В.А. Лефевр);
– усвідомлення
(Л.С. Виготский,
Н.І. Гуткіна,
А.Н. Леонтьєв, В.Н. Пушкін, І.Н. Семенов, Е.В. Смірнова, А.П. Сопіков, С.Ю. Степанов и др.);
– мислення
(Н.Г. Алексєєв,
А.В. Брушлінский,
В.В. Давидов, А.З. Зак, В.К. Зарецкий, Ю.Н. Кулюткін,
С.Л. Рубінштейн, І.Н. Семенов, С.Ю. Степанов и др.);
– мистецтва
(Я.А. Пономарьов,
Ч.М. Гаджіев,
С.Ю. Степанов, І.Н. Семенов и др.);
– спілкування
(Г.М. Андрєєва,
А.А. Бодалев,
С.В. Кондратьєва и др.); особистості (К.А. АбульхановаСлавска, Л.І. Анциферова, Л.С. Виготский, Б.В. Зейгарнік, А.Б. Холмогорова и др.).
Мета роботи – визначити роль творчості у процесі
рефлексивного управління.
Виклад основного матеріалу. До числа факторів,
що обумовлюють взаєморозуміння і співробітництво
між людьми у спілкуванні і діяльності, слід віднести
рефлексію – роздум, самоспостереження, самопізнання,
форма теоретичної діяльності людини, спрямована на
осмислення власних дій і законів, це універсальний
метод розвитку свідомості, світогляду, позиції. Роль
рефлексії у творчій, розумовії діяльності складається в
цілепокладання,
встановлення
та
регулювання

адекватних вимог до себе на основі співвіднесення
пред'являються ззовні вимог, ситуаційної специфіки
самого суб'єкта. Оскільки головним у педагогічному
процесі на сьогоднішній момент визначається розвиток
особистості суб'єктів процесу, а розвиток є процесом
внутрішнім і судити про його проходження доступно,
насамперед, самому суб'єкту, то оцінку такого розвитку і
дозволяє
здійснити
рефлексія,
як
акт
самоспостереження,
самоаналізу,
самороздуму,
самопізнання. У педагогічному процесі рефлексивні
вміння дозволяють його суб'єктам організовувати і
фіксувати результат стану розвитку, саморозвитку, а
також причин позитивної чи негативної динаміки такого
процесу. Тому педагогічна діяльність за своєю
природою є рефлексивною, а управління діяльністю
іншої людини зазвичай і називають рефлексивним
управлінням. Рефлексивна управлінська діяльність
включає три рівні: рівень рефлексії виконавчої
діяльності (реальні вказівки, пропозиції, поради, накази
до дії); рівень вироблення стратегії дії (вибір програми
дій залежно від обліку сформованої ситуації і готовність
до її вирішення учнів); рівень аналізу та оцінки
виробленої стратегії і реалізованої на її основі програми,
співвіднесення її з висунутими цілями і завданнями.
Рефлексивне
управління
складає
основу
самовдосконалення
педагогічної
діяльності,
педагогічного спілкування, професійно-особистісних
властивостей управлінця і одним з основних
компонентів професійної культури управлінця є
рефлексивна культура.
Особистість з розвиненою рефлексивною культурою
можна
охарактеризувати
наступними
якісними
характеристиками:
1. Творчі здібності: креативність, оригінальність,
гнучкість, допитливість, уяву.
2. Духовні інтереси і потреби: захопленість справою,
висока
мотивація,
потреба
в
саморозвитку,
самовдосконаленні.
3. Позитивна «Я-конценціі», впевненість у собі,
готовність до самовизначення та самореалізації,
сформованість адекватної самооцінки, позитивне
самоставлення.
4. Самостійність, соціальна активність і відповідальність,
соціальна
спрямованість,
здатність
до
самоорганізації, готовність самостійно приймати
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рішення і відповідати за свої дії, прагнення активно
брати участь у суспільному житті.
5. Готовність до присвоєння та збереження
соціальних норм і цінностей культури, ціннісному
самовизначенню в різних її сферах, сформованість
ціннісного ставлення до оточуючих людей, до
мистецтва, природи, своєї країни та інших країн.
6. Готовність до розуміння, прийняття інших людей,
співпраці з ними, вмінню співвідносити свої цінності з
цінностями інших людей, вміння бачити позитивне в
оточуючих,
готовність
допомагати
і
підтримувати [1, с.80].
Сучасній освіті потрібен вчитель, здатний розуміти
внутрішній світ учня і активно впливати на нього,
творчо ставиться до своєї роботи, тим самим допомагати
розкрити в учневі потенціал. На думку М.І. Меєрович і
Л.І. Шрагіна, творче мислення – це діяльність
перетворення того досвіду, який має людина, в нову
інформацію за рахунок включення механізмів
реорганізації: категоризації, диференціації, трансформації, передбачення, перекладу інформації з однієї
модальності досвіду в іншу, її селекції і т. д. У цьому
перерахування можна вичленувати як механізми
звичайного, так і продуктивного мислення [2, с. 430].
Креативність – це якість, яка визначає продуктивне
мислення. М. Вертгеймер, першим використав цей
термін, вважав, що воно полягає в здатності до
перетворення вихідної інформації. Перетворення – це
процес творчості, що вимагає креативності [3, с.336].
Креативність, в широкому сенсі, це здатність до
прийняття нестандартного рішення, у чому б воно не
полягало, для західної психології характерно саме таке
розуміння [4, с.20]. Б.К. Зарецький охарактеризував
динаміку мислення на різних етапах вирішення творчої
задачі як зміну типів збалансованого руху думки з
особистісного,
рефлексивного,
предметного
і
операціональному рівням. Творчість – діяльність,
сутність і відмінна риса якої полягає у створенні нового,
що не має аналогів у природі і в культурній діяльності
людини, соціуму. Творчість можна класифікувати за
такими ознаками:
• суб'єктивне, або внутрішнє, до виходу з духу, і
об'єктивне, або зовнішнє, – після виходу з духу
(В.В. Розанов «Про розуміння»);
• суб'єктивно індивідуальне (приватна творчість,
особиста ініціатива) і суб'єктивно колективне (народна
творчість);
• народилося внаслідок «проб і помилок» або завдяки
когнітивному пізнанню, в результаті яких не міститься
безпосередньо вихідних передумов; сіре і дозволене.
Творчість контрольована і безконтрольна.
Існують два принципових постулати в теорії
творчості,
підтримані
переважною
кількістю
дослідників.
Перше:
з
погляду
академіка
А.Д. Александрова, творчість є специфічна видова
особливість людини, найістотнішим чином відрізняє
його від тваринного світу. Саме здатність до творчості,
тобто до створення якоїсь принципово нової якості,
виділяє людину з природи, протиставляє його природі і
виступає джерелом праці, свідомості, культури. Друге:
творчість є одне з найактивніших станів і проявів

людської свободи. За своїм змістом воно тісно пов'язане
з грою, вважає академік В.В. Шаронов [5, с.205].
С.Ю. Степанов зазначив, що рефлексія у творчому
процесі являє собою форму інтелектуальної та
особистісної активності суб'єкта. Виходячи з системної
методології, спільно з І.Н. Семеновим розроблена
структурно-динамічна модель рефлексивного механізму
розвитку різних систем взаємодії інтелектуальних і
особистісних підструктур «я» у проблемно-конфліктних
ситуаціях, що являється теоретичною основою методу
змістовно-смислового
аналізу
мовної
продукції
піддослідних. Система чотирьох видів показників –
емпіричних, структурних, динамічних та інтегральних –
забезпечує виявлення загальних закономірностей
творчого процесу та інтерпретацію індивідуальних
особливостей здійснення «я», обумовлених тим чи
іншим характером його особистісної та інтелектуальної
рефлексії. Професор В.Г. Воронцова відзначає, що
«педагогічні успіхи визначаються позитивної Яконцепцією вчителя, його емоційною стабільністю,
здатністю виявляти тепло і зацікавленість у долі учня,
особистісної зрілістю, соціальною відповідальністю» [6,
с.443]. Досягнення професіоналізму діяльності та
професіоналізму особистості можливе за умови
самовдосконалення її індивідуальності і творчої
самореалізації,
умовою
якої
є
рефлексія
як
системоутворюючий фактор творчого процесу, засіб і
механізм,
за
допомогою
якого
здійснюється
переосмислення змісту свідомості і діяльності
суб'єкта [7, с.197].
Висновки. Управління – це постійне рішення потоку
проблем, які породжує динамічно змінюється зовнішнє і
внутрішнє оточення, а також результат ітерації
когнітивної та вплив функції. Таким чином, управління
знаходиться в просторі проблем. Управління – це
досягнення мети шляхом прийняття та реалізації рішень
про певні дії, що сприяють досягненню цієї мети, через
процеси творчого мислення, самоосвіти та креативності
особистості.
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ART CONTROL GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS, REFLECTIVE APPROACH
The article deals with creativity as a key feature of reflexive control, fundamentally new product, that is, creative thinking
is characterized by the search for new solutions beyond the scope of the existing system does not meet the definition of either a
convergent or divergent thinking. Creativity – is an activity and a distinctive feature of the essence of which lies in the creation
of something new, which is unique in nature and cultural activities of man and society in general.
Keyword: creativity, creative thinking, management, reflection.
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РОЛЬ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БОРГОВОЇ
СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВИ
Необхідність реформування системи державного фінансового контролю України та посилення її
боргової стійкості зумовлює важливість проведення аудиту ефективності державного боргу, що
обумовлює актуальність і мету статті. Використовуючи загальнонаукові, логічні методи дослідження,
методи порівняльного та контент-аналізу, систематизовано сучасні підходи до оцінки ефективності
управління державним боргом у працях науковців. Розглянуто світовий досвід у регламентації аудиту
ефективності державного боргу. Визначено проблемні аспекти проведення аудиту ефективності
державного боргу в Україні.
Ключові слова: аудит, аудит ефективності, державний борг, управління державним боргом, боргова
стійкість
Постановка проблеми. В умовах впровадження
принципів бюджетування, орієнтованого на результат,
зростання необхідності у забезпеченні прозорості
бюджетного процесу та фіскальної стійкості аудит
ефективності на сьогодні є одним з найбільш
пріоритетних
методів
зовнішнього
незалежного
контролю,
який
відповідно
до
національного
законодавства покладено на Рахункову палату України.
За результатами аудиту державного бюджету в цілому та
державного боргу зокрема, здійснення Кабінетом
міністрів України у 2014 році за рахунок державних
запозичень
підтримки
діяльності
Національної
акціонерної компанії „Нафтогаз України”, Фонду
гарантування
вкладів
фізичних
осіб,
банків,
відшкодування сум податку на додану вартість,
рефінансування державного боргу, покриття дефіциту
державного бюджету тощо призвело до збільшення,
порівняно з 2013 роком, в 1,5 раза частки державних
запозичень у загальній сумі надходжень до державного
бюджету та зростання їх в абсолютному значенні у 2,0
раза. Унаслідок девальвації гривні до іноземних валют,
здійснення державних запозичень в обсязі, що в 2,7 раза
перевищив витрати на погашення державного боргу і
надання
державних гарантій,
загальний
обсяг
державного та гарантованого державою боргу за 2014
рік зріс на 88,4 відсотка. Темп зростання в 2014 році
загального обсягу державного і гарантованого державою
боргу в 6,6 раза вищий, ніж у 2013 році, коли зростання
становило 13,4 відсотка [1]. Зазначені фактори
негативно вплинули на боргову стійкість держави, про
що свідчить критичний рівень показників боргової
безпеки, та посилює ризик дестабілізації системи
державних фінансів в поточному періоді та загострює
ризики дефолту у майбутньому.
Своєчасне виявлення вказаних факторів для
нівелювання їх негативного прояву в системі управління
борговою стійкістю є метою аудиту ефективності
державного боргу, а проблеми його здійснення в Україні

з
огляду
на
недостатнє
методологічне
та
інституціональне підґрунтя обумовлюють актуальність
цього дослідження.
Виклад основного матеріалу. Аналіз останніх
досліджень та публікацій. Науковий доробок вчених у
сфері аудиту ефективності державного боргу можна
згрупувати за двома напрямами: праці, які присвячені
проблематиці впровадження та розвитку аудиту
ефективності в Україні загалом (С. Бардаш [2],
І. Басанцов [3], А. Мамишев [4], Н. Рубан [5],та ін.), та
праці, які стосуються оцінювання ефективності системи
управління державним боргом (Л. Брагінська [6],
Г. Кучер [7], І. Федорович [8], К. Фурманець [9] ). Проте,
необхідно зазначити, що цілісного уявлення про порядок
здійснення аудиту ефективності відносно специфіки
державного боргу вказані дослідження не містять.
Не вирішені раніше частини досліджуваної проблеми
передусім концентруються навколо необхідності
детального розгляду сутності, мети, завдань та методики
здійснення аудиту ефективності державного боргу у
контексті імплементації кращої практики Міжнародної
організації вищих органів контролю державних фінансів
(INTOSAI) та Євпропейської організації вищих органів
контролю державних фінансів (EUROSAI), членами
яких Рахункова палата України є з 1998 р. та 1999 рр.
відповідно, з підписанням Угоди про асоціацію з ЄС, а
також реформування діючої системи зовнішнього
фінансового контролю державних фінансів в Україні.
Мета статті полягає у визначенні особливостей
проведення аудиту ефективності державного боргу
України, його ролі у підтриманні боргової стійкості та
перспектив застосування цього контрольного методу з
огляду на необхідність формування інституціонального
його забезпечення
Виклад основного матеріалу Вітчизняними і
зарубіжними вченими напрацьовано ряд підходів щодо
визначення критеріїв оцінки ефективності системи
управління державним боргом. Окремі з них розроблені
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у контексті здійснення аудиту державного боргу, рідше
– аудиту ефективності управління державним боргом.
Так, Л.С. Брагінська пропонує систему критеріїв
оцінки ефективності управління окремими борговими
зобов’язаннями держави за такими напрямами: оцінка
фінансового результату від використання боргових
зобов'язань, оцінка нормативної бази для проведення
операцій з борговими зобов'язаннями, оцінка стану
системи та методології обліку та звітності в частині
проведення таких операцій, оцінка ризиків, притаманних
борговим зобов'язанням та оцінка ефективності роботи
агента з управління боргом [6].
Г.В. Кучер пропонує визначати такі сегменти моделі
функціонування системи управління державним боргом
з погляду оцінки її ефективності: оцінка ефективності
кредитних, у т. ч. самоокупних, проектів; оцінка
ефективності
надання
державних
гарантій
і
використання гарантованих урядом позик; оцінка
ефективності державних запозичень на внутрішньому та
зовнішньому ринках; оцінка ефективності заходів з
управління державним боргом. [7].
На думку І.М. Федорович, проведення аудиту
ефективності управління державним боргом доцільно
здійснювати шляхом аналізу 9 груп показників : правова
база, організаційна структура управління, планування
державних запозичень, стратегія управління державним
боргом, напрями використання державних запозичень,
обслуговування державного боргу, інформаційне
забезпечення, звітність щодо державного боргу, надання
гарантій [8].
Рекомендована К.Л.Фурманець комплексна методика
оцінки ефективності управління державним боргом
розроблена на основі методики Світового банку DeMPA
– The Debt Management Performance Assessment[9,10]. та
включає набір з 15 показників, що відображають
елементи, необхідні для забезпечення належної
практики управління боргом, зокрема стратегію
управління
та
розвитку,
координацію
з
макроекономічними
політиками,
запозичення
та
пов’язані види фінансової діяльності, прогнозування
грошових потоків і управління грошовим балансом,
документування та операційний ризик-менеджмент.
З огляду на відсутність цілісного бачення ролі аудиту
ефективності у забезпеченні боргової стійкості у
аналізованих працях, звернемо увагу на практичні
аспекти здійснення такого аудиту.
Згідно Закону України «Про рахункову палату
України» ст. 7 до повноважень цього вищого органу
зовнішнього
фінансового
контролю
віднесено
здійснення фінансового аудиту та аудиту ефективності
щодо операцій щодо державних внутрішніх та зовнішніх
запозичень, державних гарантій, обслуговування і
погашення державного та гарантованого державою
боргу [11]. Наявні окремі методики здійснення аудиту
державного боргу Рахункової палати України та
Департаменту боргової і міжнародної фінансової
політики Міністерства фінансів України. Окремі
питання проведення аудиту ефективності розкриті у
методиках Державної фінансової інспекції, зокрема
Методичних рекомендаціях щодо проведення аудиту
ефективності виконання бюджетної програми [12].
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Проте
детальних інструктивних
нормативноправових актів, що регламентують порядок визначення
боргової стійкості фахівцями палати, розробки
рекомендацій щодо оптимізації боргової політики,
критеріїв аудиту ефективності врешті-решт на
національному рівні не розроблено.
На міжнародному рівні поняття аудиту ефективності
загалом та його роль описані у Лімській декларації
керівних принципів аудиту державних фінансів, за якою
аудит ефективності є самостійним видом державного
фінансово контролю.
В основі аудиту ефективності державного боргу, як і
інших видів цього аудиту, покладено концепцію «трьох
Е» («3Е»), тобто тих основних елементів, які
характеризують
формування
та
раціональне
використання державних запозичень :
– економічність (economy) – мінімізація витрат на
здійснення запозичень, ощадливість, бережливість у їх
використанні;
– ефективність (efficiency) – рівень використання
залучених
позиковими
ресурсів
у
вигляді
співвідношення між запланованими і фактичними
результатами діяльності держави;
– результативність (effectiveness) – співвідношення
між зростанням в сфері реальної економіки та
використаними з цією метою позиковими ресурсами,
дієвість, успішність.
Інституціональним підґрунтям аудиту ефективності
державного боргу виступає система відповідних
стандартів (керівництв) INTOSAI (табл. 1).
Таблиця 1. – Структура ISSAI 5400-5499 Керівництва
з аудиту державного боргу (Guidelines on Audit of Public
Debt)
Стандарт
ISSAI
5410

ISSAI
5411

ISSAI
5420

Назва
Керівництво
з
планування і виконання
аудиту внутрішнього
контролю державного
боргу (Guidance for
Planning and Conducting
an Audit of Internal
Controls of Public Debt);
Боргові
індикатори
(Debt Indicators)

Управління державним
боргом і фіскальна
вразливість:
Потенційна роль вищих
органів
контролю
(Public
Debt
Management and Fiscal
Vulnerability: Potential
Roles for SAIs)

Призначення
Заохочує
прозоре
управління та належне
звітування
щодо
державного боргу

Розглядає 3 групи
індикаторів для аналізу
державного бору і
пояснює їх визначальні
риси
Розглядає роль вищих
органів контролю у
просуванні
кращих
практик
управління
державним боргом
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Продовження таблиці 1
ISSAI Керівництво з визначення та
5421
розкриття державного боргу
(Guidance on Definition and
Disclosure of Public Debt)

Розглядає широке коло
питань
щодо
визначення і розкриття
інформації
щодо
державного богу
Містить
систематизовану
структуру та порядок
аудиту ефективності
державного боргу

Процедури в умовах здійснення аудиту ефективності
державного боргу (An
Exercise of Reference Terms
to Carry Out Performance
Audit of Public Debt)
ISSAI Фіскальні
загрози: Розглядає
ключові
5430
Застосування в управлінні аспекти виникнення
державним боргом та роль фінансових загроз, які
вищих органів контролю мають взяти до уваги
(Fiscal Exposures: Implica- вищі органи контролю
tions for Debt Management
and the Role for SAIs)
ISSAI Керівництво зі здійснення Містить
загальний
5440
аудиту державного боргу – підхід до проведення
Використання процедур по аудиту ефективності
суті у фінансовому аудиті державного боргу та
(Guidance for Conducting a процедур по суті
Public Debt Audit – The Use
of Substantive Tests in
Financial Audits)
Джерело : складено автором за матеріалами INTOSAI
ISSAI 5422 «Процедури в умовах здійснення аудиту
ефективності державного передбачають здійснення
аудиту ефективності за такими 6 напрямами:
 розгляд аудитором стандартів, що визначають
порядок формування та стратегію управління державним
боргом;
 дослідження національної нормативно-правової
бази з управління державним боргом та її відповідності
системі належного державного управління;
 встановлення суттєвих аспектів щодо здійснення
управління державним боргом відповідно до найкращої
практики (наявність стратегії управління боргом,
елементів стратегії щодо управління валютною,
часовою, процентною та інструментальною структурами
боргу, положень щодо оцінки ризиків, чесної практики
управління боргом, документування та розкриття
інформації щодо стану управління);
 необхідність здійснення аналізу вразливості та
стійкості державного боргу з використанням статичних
та динамічних індикаторів.
 дослідження компетентності персоналу, зайнятого
в управлінні державним боргом, стану дотримання
етичних стандартів;
 виявлення
зобов’язань
щодо
своєчасного,
періодичного і прозорого розкриття інформації щодо
державного боргу та асоційованих з ним ризиків [13].
Зазначені напрями у сукупності дають уявлення про
загальну методику аудиту ефективності державного
боргу. Як бачимо, центральне місце у ході його
здійснення посідає саме аналіз індикаторів стійкості
державного
боргу.
Методологічним
підґрунтям
вказаного етапу є Керівництва ISSAI 5411 Боргові
індикатори (Debt Indicators), ISSAI 5420 Управління
ISSAI
5422

державним боргом і фіскальна вразливість: Потенційна
роль вищих органів контролю (Public Debt Management
and Fiscal Vulnerability: Potential Roles for SAIs) та власне
ISSAI 5422 Процедури в умовах здійснення аудиту
ефективності державного боргу (An Exercise of Reference
Terms to Carry Out Performance Audit of Public Debt).
Означений етап аудиту ефективності державного
боргу дає відповідь на питання чи спроможний уряд в
умовах, що склалися, виконати взяті на нього
зобов’язання; чи спроможний уряд за альтернативних
умов продовжити обслуговувати державний борг.
Таким чином, розглянута система стандартів
проведення аудиту ефективності державного боргу
створює цілісну базу для його раціонального планування
та використання та має опосередкований вплив на
забезпечення боргової стійкості у разі належного
дотримання.
Висновки. Проведений аналіз порядку здійснення
аудиту ефективності державного боргу в Україні
засвідчує необхідність посилення увагу до цього методу
контролю як з боку науковців та практиків, так і з боку
законодавців через посилення боргового тягаря на
національну економіку та зростання ризиків втрати
фіскальної стійкості. Серед викликів, які на сьогодні
постають у ході здійснення цього виду аудиту необхідно
відмітити:
– відсутність
адекватного
нормативного
забезпечення проведення аудиту: відповідні стандарти
INTOSAI та керівництва з їх застосування не мають
визначеного статусу в системі державного фінансового
контролю України, а національних відповідників не
розроблено; формально не закріплено статус поняття
«аудит ефективності управління державним боргом»;
– аудит державного боргу проводиться Рахунковою
палатою України у контексті аудиту державного
бюджету в цілому; особлива увага ефективності
здійснення національних запозичень, управління
строковою, валютною їх структурами, мінімізації витрат
з обслуговування державного боргу не приділяється;
– необхідність розробки систематичних критеріїв
формування боргової стратегії та боргової політики, їх
змісту, форми, періодичності прийняття урядом і
звітування за результатами як основи для здійснення
аудиту ефективності планування та залучення
державних запозичень, узгоджених з пріоритетними
напрямами інвестиційного розвитку та безпечними
показниками фіскальної стійкості. Взірцевим у цьому
контексті може бути прийняття Програми управління
державним боргом на 2014 р. з виконанням норм.
Порядку здійснення контролю за ризиками, пов’язаними
з управлінням державним (місцевим) боргом.
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ROLE OF PERFORMANCE AUDIT IN ENSURING OF DEBT SUSTAINABILITY OF UKRAINE
The need to reform the system of state financial control in Ukraine and strengthening its debt sustainability determines the
importance of performance audit of public debt, which makes the relevance and purpose of the article. With using general scientific,
logical methods, comparative and content analysis current approaches to evaluating the effectiveness of debt management are
systematized International experience in the regulation of the performance audit of public debt is considered. The problem aspects of
performance audit of state debt in Ukraine are identified.
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
УКРАЇНСЬКИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В
НОВІТНІХ УМОВАХ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті досліджені та запропоновані найбільш релевантні критерії визначення фінансової
стійкості сільськогосподарського підприємства. Розроблений науково-методичний підхід до оцінювання
фінансової стійкості сільськогосподарського підприємства на основі таксонометричного методу.
У процесі написання статті використовувалися наступні методи дослідження: моделювання (для
розробки методичного підходу щодо оцінювання фінансової стійкості підприємства враховуючи
специфіку галузі його функціонування),системний аналіз і синтез (для виділення факторів, які впливають
на фінансову стійкість аграрних підприємств), методи діалектичної і формальної логіки (для
узагальнення, систематизації та інтерпретації отриманих результатів дослідження).
У результаті дослідження обґрунтована доцільність запропонованого підходу для оцінки інвестиційної
привабливості сільськогосподарських підприємств.
Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, фінансова стійкість, інтегральний показник,
таксонометричний метод.
Постановка проблеми. Європейський вектор
розвитку України та ускладнення стосунків із
пострадянськими
країнами
обумовили
значні
трансформаційні процеси в усіх галузях економіки
держави. Зміна ринків збуту продукції, новітні вимоги
до її якості та сертифікації, значно вплинули на
діяльність вітчизняних суб’єктів господарювання. Дана
ситуація спричинила об’єктивну необхідність для
вітчизняних промислових підприємств скорочувати
обсяг власного виробництва та перепрофільовувати
діяльність, а для аграрних підприємств шукати
можливість
підвищити
ефективність
власного
функціонування.
В
зазначених
умовах
саме
сільськогосподарські
підприємства
є
найбільш
конкурентоспроможними та здатними стати рушійною
силою відновлення економіки України, а також
призвести до її подальшого поступального розвитку.
Проте, раціональне функціонування сільськогосподарських підприємств, в умовах систематичної економічної
нестабільності, можливе тільки за умови їх фінансової
стійкості. Крім того, критерій фінансової стійкості
виступає основою для прийняття управлінських рішень
закордонними інвесторами щодо фінансування аграрних
проектів в Україні. В той же час, проводячи дослідження
фінансової
стійкості
сільськогосподарського
підприємства, як в розрізі важливої складової
визначення інвестиційної привабливості суб’єкта
господарювання, так і в межах можливості підприємства
протидіяти факторам зовнішнього і внутрішнього
середовища,
пріоритетним
є
ідентифікація
та
обґрунтування методики її оцінки. Саме формування
адекватного методу оцінювання фінансової стійкості
сільськогосподарського підприємства надає можливість
менеджменту підприємства отримати ефективний

інструментарій прийняття обґрунтованих тактичних та
стратегічних рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженню оцінки фінансової стійкості суб’єктів
господарювання присвячені роботи Гиляровської Л.Т. [1],
Донченко Т.В. [2], Заюкова М.С. [3], Лахтіонової Л.А. [4],
Лощиної Л.В. [5], Мікуліна М.О. [6], та багатьох інших
вчених.
Метою статті є розробка науково-методичного
підходу
до
оцінювання
фінансової
стійкості
сільськогосподарського
підприємства,
враховуючи
специфіку діяльності суб’єктів господарювання даної
галузі, з подальшою можливістю використання
отриманих результатів для прийняття ефективних
управлінських рішень щодо залучення інвестицій та
проведення антикризових заході.
Виклад
основного
матеріалу.
Аналізуючи
конкурентоспроможність вітчизняного аграрного ринку,
нами було порівняно його основні показники, з
аналогічними даними ринків країни колишнього СРСР –
Росією, Білорусією, постсоціалістичних країн –
Угорщини, Польщі, великими розвинутими країнами
Європи – Францією, Німеччиною, а також середніми
показники по країнах ЄС. Встановлено, що Україна
серед аналізованих країн має найбільшу частку землі
сільськогосподарського призначення у відсотках до
загальної площі, найвищий показник зайнятості
населення у сільському господарстві, а також високу
частку сільськогосподарської продукції у ВВП (майже
10,4%). Проте показник сільськогосподарської техніки у
розрахунку на 100 км2 має низьке значення, при такому
забезпеченні земельними ресурсами.
Таким чином, справедливо зауважити, що значною
проблемою для подальшого розвитку сільського
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господарства є оновлення техніки та обладнання в даній
галузі. Найоптимальнішими варіантами вирішення
зазначеної проблеми є: отримання довгострокового
банківського кредиту або залучення інвестицій. В той же
час, в Україні аграрним підприємствам отримати
банківський кредит досить складно, через високі
відсотки за користування позиковим капіталом, низьку
якість і неліквідність застави, високу ризикованість
даного бізнесу та залежність його від сезонності.
Враховуючи брак фінансових ресурсів на вітчизняному
ринку, саме залучення іноземних інвестицій створює
можливість розвитку українських сільськогосподарських
підприємств, тому доцільно розглянути основні умови
залучення інвестицій на мікрорівні.
Приймаючи рішення про інвестування в те чи інше
підприємство, інвестор аналізує низку факторів, таких як
сфера діяльності суб’єкта господарювання, його
прибутковість за певний період, здатність бути
конкурентоспроможним
на
внутрішньому
та
зовнішньому ринках, податкове навантаження на
підприємство. Проте основними умовами, все ж таки є
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платоспроможність підприємства та його здатність бути
фінансово стійким. Досліджуючи методику оцінки
фінансової
стійкості
сільськогосподарських
підприємств, було виявлено, що не існує оптимального
підходу, який би враховував усі чинники, що впливають
на господарську діяльність сільськогосподарського
підприємства [8]. Тому актуальності набуває розробка
такого методу, за допомогою якого можна було б
провести якісне та адекватне оцінювання рівня
фінансової
стійкості
сільськогосподарського
підприємства.
В процесі дослідження зроблено висновок, що оцінка
фінансової
стійкості
сільськогосподарського
підприємства, як складне аналітичне завдання, являє
собою визначення джерел покриття запасів і витрат, а
також розрахунок та дослідження деяких коефіцієнтів,
які більшою мірою характеризують фінансову стійкість з
урахуванням специфіки галузі підприємства. Виходячи з
цього, в першу чергу, актуальності набуває дослідження
факторів, які впливають на фінансову стійкість
сільськогосподарського підприємства (рис.1).

Рисунок 1 – Фактори, що впливають на фінансову стійкість підприємства (складено автором на основі [9-10])
Зважаючи на досліджені фактори впливу з метою
обчислення
інтегрального
показника
фінансової
стійкості підприємства було використано показники
рівня
платоспроможності,
рівня
фінансової
незалежності, рівня ефективності використання активів,
специфічні показники, характерні для підприємств

сільськогосподарської галузі, а також суми тих
податкових платежів підприємства, які найбільше
чинять тиск на фінансову діяльність підприємства.
Доцільність вибору та конкретизація коефіцієнтів
наведені у таблиці 1

Scientific Journal, Virtus, December # 4, 2015

122

Хn

Показник

Нормативне
значення

Таблиця 1 – Інформаційна
сільськогосподарського підприємства

X1

Власний
оборотний капітал

X2

Коефіцієнт
швидкої
ліквідності

0,5-1

X3

Коефіцієнт
покриття запасів

>1

X4
X5

X6

X7

X8
X9

X10

X11

Х12…
Хn

Коефіцієнт
автономії
Коефіцієнт
фінансової
стабільності
Коефіцієнт
маневреності
власного капіталу
Коефіцієнт
забезпечення
власними
оборотними
засобами
Фондовіддача

>0,5
>1

база

формування

інтегрального

показника

фінансової

стійкості

Доцільність при врахуванні для інтегрального показника

Рівень платоспроможності
Характеризує ту частину власного капіталу, яка є джерелом покриття
оборотних активів підприємства
Доцільно використати саме цей показник ліквідності, а не коефіцієнти поточної
та абсолютної ліквідності, так як коефіцієнт поточної ліквідності є найменш
жорстким показником ліквідності підприємства, а високе значення коефіцієнта
абсолютної ліквідності може свідчити про надлишок грошових коштів, а отже,
і про неефективність їх використання, а також про порушення структури
балансу
Вказує на скільки запаси забезпечені нормативними джерелами їх
фінансування
Рівень фінансової незалежності
Характеризує рівень фінансової стійкості підприємства, стабільності і
незалежності від зовнішніх кредиторів
Характеризує співвідношення власних та позикових коштів

>0,5

Характеризує ступінь мобільності використання власних коштів

>0,2

Характеризує наявність власних оборотних коштів необхідних для
забезпечення фінансової стабільності підприємства та незалежності від
позикових коштів
Рівень ефективності використання активів
Характеризує скільки чистого доходу отримає підприємство на кожну 1 грн.
основних засобів

Рентабельність
Характеризує рівень ефективності основних засобів
основних засобів
Специфічні показники, характерні для підприємств сільськогосподарської галузі
Коефіцієнт
віддачі трудових
Характеризує продуктивність праці на підприємстві.
ресурсів
Коефіцієнт
Важливість цього показника пояснюється винятковістю землі як головного
віддачі земельних
засобу виробництва в галузі.
ресурсів
Показники характеристики системи оподаткування
Абсолютне
Характеризують витрати підприємства спрямовані на сплату податків та його
значення суми
залежність від загальної податкової політики держави через здійснюване
найбільш вагомих
податкове навантаження на суб’єктів господарювання
податків

Стосовно специфічних показників, які було
включено до обчислення, варто зазначити їх порядок
розрахунку:
 віддача трудових ресурсів визначається сумою
виручки, що припадає на одного середньорічного
працівника.
 віддача земельних ресурсів визначається
виручкою від реалізації продукції на 100 га
сільськогосподарських угідь. [7, с.105].

На
основі
вищезазначених
коефіцієнтів
пропонуємо
розглянути
алгоритм
розрахунку
інтегрального показника на основі таксонометричного
підходу фінансової стійкості (рис. 2)
Дану методику практично було застосовано до
підприємства Сумської області, що спеціалізується на
вирощування, доведення до посівних кондицій та
реалізації насіння сільськогосподарських культур – ТОВ
«Агрофірма Суми-Насіння» за період 2010-2014 роки.
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Проте перш ніж застосувати запропоновану у роботі
методику, нами було визначено тип фінансової стійкості
обраного підприємства за загальним методом, у
результаті якого було виявлено, що досліджуване
підприємство на початок аналізованого періоду (2010
рік) характеризується критичним рівнем фінансової
стійкості, оскільки мало недостатній обсяг власних
оборотних коштів для формування і покриття запасів та
витрат, у 2011 році ситуація незначно поліпшилась,
проте У 2012 році фінансовий результат підприємства
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характеризувався чистим збитком, і це певною мірою
пояснює виникнення критичного фінансового стану на
підприємстві, однак за 2013-2014 роки ситуація
покращилась, про що свідчить зростання суми власних
оборотних коштів, та як наслідок надлишок загальної
суми основних джерел формування запасів та витрат.
Отже, що на підприємстві існує нестача власних коштів
для покриття високої частки запасів, що характерно для
аграрних підприємств, цього не враховує стандартна
методика.

Рис. 2 – Алгоритм розрахунку інтегрального показника фінансової стійкості
(розроблено автором на основі [11].
Наступним етапом практичного дослідження є
зазначено, що в дану методику варто включати
застосування розробленої у роботі методики оцінки
найбільші
суми
податкових
платежів,
для
фінансової
стійкості
до
вищезазначеного
досліджуваного підприємства, так найбільший тиск на
сільськогосподарського підприємства. Як вже було
фінансову діяльність ТОВ «Агрофірма Суми - Насіння»
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чинять: податок на додану вартість, єдиний соціальний
внесок та податок на прибуток підприємства.
Розрахувавши вище зазначені показники та
скориставшись алгоритмом, проведемо розрахунок

інтегрального показника фінансової стійкості ТОВ
«Агрофірма Суми - Насіння»:

По-перше, сформуємо матрицю спостережень Х

76

0,25

0,02

0,58

1,4

0,01

0,02

1,13

0,06

181,71 19,71 1225 212

21,4

1551

0,64

0,42

0,51 1,05

0,25

0,20

1,15

0,13

77 ,28 18,98 1083 309

7 ,8

66,51 10,86

824

346

5,2
61,3

Х   2387 0,19  0,52 0,40 0,65  0,43  0,39 0,50  0,07
4590

0,29

0,55

0,52 1,10

0,78

0,46

1,06

0,03

87 ,57

21,57

567

192

5510

1,36

0,8

0,59 1,42

0,82

0,54

0,47

0,14

135,72 31,74

813

208 155,2

Для стандартизації значень елементів матриці спостережень визначимо середнє значення за кожним показником
Таблиця 3– Стандартизація значень елементів матриці спостережень Х
№
Показник
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Середнє значення

Власний оборотний капітал
Коефіцієнт швидкої ліквідності
Коефіцієнт покриття запасів
Коефіцієнт автономії
Коефіцієнт фінансової стабільності
Коефіцієнт маневреності власного капіталу
Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами
Фондовіддача
Рентабельність основних засобів
Коефіцієнт віддачі трудових ресурсів
Коефіцієнт віддачі земельних ресурсів
ПДВ
ЄСВ
ППП

1868
0,55
0,25
0,52
1,12
0,29
0,17
0,86
0,06
109,76
20,57
902,40
253,40
50,19

По-друге, побудуємо матрицю стандартизованих значень (Z)

0,04

0,46

0,09

1,12

1,25

0,03

0,12

1,31

1,02

1,66 0,96 1,36

0,84 0,43

0,83

1,17

1,65

0,98 0,93

0,87

1,20

1,33

2,31

0,70 0,92 1,20 1,22

0,16

Х   1,28 0 ,35  2,04 0 ,77 0,58  1,50  2,35 0,58  1,30 0,61 0,53 0,91 1,37

0,10

2,46

0 ,53

2,16

1,00 0,98

2,73

2,77

1,23

0,52

0 ,80 1,05

0,63 0,76 1,22

2,95

2,49

3,14

1,13

2,87

3,25

0,55

2,46

1,24 1,54

0,90 0,82 3,09

1,26

По-третє, після розподілу ознак на стимулятори та
дестимулятори на основі елементів матриці сформовано
вектор-еталон (Ро):
Р0= (2,95; 1,17; 3,14; 1,13; 1,26; 2,87; 3,25; 1,33; 2,46;
1,66; 1,54; 0,63; 0,76; 0,1)

На основі формул представлених у алгоритмі
розрахуємо
рівень
коефіцієнта
таксономії
та
відобразимо його динаміку для ТОВ «Агрофірма Суми –
Насіння» за 2010-2014 рр. на рисунку 3.
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Рис. 3 – Динаміка змін інтегрального показника фінансової стійкості ТОВ «Агрофірма Суми – Насіння»
протягом 2010 – 2014 років
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FEATURES OF ASSESSING THE FINANCIAL STABILITY OF UKRAINIAN AGRICULTURAL
ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS OF THEIR ACTIVITIES
The article researched and proposed the most relevant criteria for determining the financial stability of the agricultural
enterprise. Designed scientific and methodical approach to the assessment of the financial sustainability of the agricultural
enterprise based taxonomic method.
In the process of writing this article, the following methods: modeling (to develop a methodical approach to the assessment
of financial stability, taking into account the specifics of the industry of its operation), system analysis and synthesis (to
highlight factors affecting the financial stability of agricultural enterprises) and methods of dialectical and formal logic (for
generalization, ordering and interpreting the results of the study).
The study proved the feasibility of the proposed approach for the assessment of investment attractiveness of the
agricultural enterprises.
Key words: agricultural enterprise, financial stability, integrated indicator, taxonomic method
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НЕЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК ОДНИН ІЗ ОСНОВНИХ
ФАКТОРІВ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Стаття присвячена аналізу проблематики державного регулювання економічних процесів як одного із
детермінантів тінізації економіки. Наведені основні фактори які каталізують розвиток цього негативного
явища.
Ключові слова: тіньова економіка,державне регулювання, законодавчі колізії,проблеми регулюванняю.
Постановка проблеми. В сучасному світі з високим
рівнем глобалізації та розвитку і об’єднання фінансових
потоків, все гостріше постає проблема тінізації значного
сектору економіки країни. Ця питання особливо
актуальне для України.
Поширення
тіньової
економіки
поряд
із
макроекономічною розбалансованістю та обмеженістю
ресурсів визнані Всесвітнім економічним форумом
(ВЕФ) ключовими глобальними ризиками майбутнього
десятиріччя. Ризики тіньової економіки пов’язані з
незаконною торгівлею, організованою злочинністю та
корупцією. Згідно з оцінками ВЕФ, обсяги нелегальної
торгівлі у 2009 році становили близько 1,3 трлн дол., що
складає від 7 до 10 % світових торговельних потоків. До
передумов
збільшення
масштабів
нелегальної
економічної діяльності експертами ВЕФ віднесено
об’єднаний
зв’язками
світ
(networked
world),
неспроможність глобального управління та економічну
нерівність [1].
На початку 2015 року в надзвичайно складних
умовах поширення цінових та девальваційних процесів,
спостерігалось подальше суттєве зростання тіньової
економіки, яке почалося у 2013 році. За попередніми
даними Мінекономрозвитку у І кварталі 2015 року
рівень тіньової економіки порівняно з відповідним
періодом 2014 року збільшився ще на 5 відсотків до 47%
від обсягу офіційного ВВП [2].
Мета роботи. Проаналізувати основні причини
появи і фактори зростання тіньової економіки в державі
та запропонувати шляхи вирішення цієї проблеми.
Виклад основного матеріалу. Однією із головних
причин поширення тіньової економіки в Україні поникає
в непослідовності процесів системної трансформації
економічних відносин. Поява в Україні за роки
незалежності масштабного тіньового сектору значною
мірою спричинено втратою державою важелів
ефективного регулювання економічних процесів,
значними недоліками економічної і правової політики, у
тому числі незадовільним станом господарського
законодавства.
Ускладнення, які з’являються у результаті загальної
неузгодженості регуляторно-правового механізму та
безцільної зміни концептуальних орієнтирів, створюють

невиправдані ризики та бар’єри на шляху здійснення
господарсько-підприємницької діяльності. Бюрократизм
у прийнятті рішень місцевими та центральними
органами влади, недостатня визначеність прав і
обов’язків держави та суб’єктів підприємницької
діяльності мінливість законодавства, , суперечливість
нормативних актів, які видаються різними владними
органами,
неврегульованість
та
обумовлюють
неефективність та обтяжливість регуляторної політики.
В часи, коли політика регулювання держави йде
попри інтереси вагомих економічних груп, тіньова
економіка поширюється на більшість галузей та сфер
діяльності й набуває масштабного вияву. Керуючись
інтересами власного економічного виживання, суб’єкти
господарської діяльності шукають більш сприятливі
шляхи використання наявних у них ресурсів, у тому
числі – порушуючи межі діючого законодавства. Це
спонукає їх до стихійного зміни правил здійснення
господарських операцій. В результаті регулююча та
контрольна роль держави значно послаблюється .
В тіньовій економічній діяльності значною мірою
розповсюдженні зловживання, що ґрунтуються на
колізіях нормативно-законодавчої бази, яка допускає
різне тлумачення положень закону навіть фахівцями.
Замість того, щоб бути головним чинником
прогресивних перетворень у суспільстві, законодавство
уповільнює процес реформування держави.
На початку незалежності держави господарське
законодавство, створене за відносно короткий час, було
вкрай
недосконалим.
Беззмінними
недоліками
господарського законодавства були надмірна кількість
нормативних актів, неузгодженість багатьох актів між
собою, нестабільність їх дії, наявність значних прогалин
у регулюванні тих чи інших господарських відносин.
Законодавчий
процес
і
досі
залишається
недосконалим. Класичним символом невідповідності
законодавства потребам цивілізованої та господарської
практики стала взаємна колізійність чинних з 1 січня
2004 р. Цивільного і Господарського кодексів України,
внаслідок якої суди, керуючись нормами чинного
законодавства, приймають протилежні рішення з одного
й того ж питання.
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Не є великою дивиною, що за такої ситуації,
неухильно зростало зневажливе ставлення підприємців
та інших суб’єктів господарювання до органів державної
влади, у суспільстві поглиблювалося явище правового
нігілізму. Велика кількість справ в економіці
вирішується за межею правового регулювання.
Аргументами як у малому, так і у великому бізнесі
надзвичайно часто стають адміністративний тиск,
погрози та політика мінімізації фінансової вигоди
господарської діяльності.
Подібні дії змушують суб’єктів господарювання
значно обмежити взаємодію з державою за допомогою
мінімізації інформації про свою діяльність. Незаконні дії
такого роду «виправдовуються» дискримінаційним
характером державної регуляторної політики. Подібна
ситуація надає виявам тіньової діяльності стійкого
характеру, а масовість цих явищ робить правоохоронну
систему нездатною чинити значний опір цим
порушення. Без створення лояльного режиму для
підприємців, посилення каральних заходів лише надає
виявам тіньової економіки більш витончених, латентних
форм.
Постійне існування тіньових форм відтворення
неминуче веде до криміналізації економіки, збільшення
корупційних явиш, зниження ефективності економіки
держави взагалом.
Тіньова економіка значною мірою є відголосом на
усю сукупність факторів, які існують в суспільстві,
державі й економіці. Не можливо ігнорувати значного
впливу
на
поширення
тіньових
явищ
саме
нерозсудливих державних рішень в економічній сфері,
безпідставності у багатьох аспектах політики переходу
до нових економічних форм взаємодії ринку, загального
зниження авторитету органів державної влади,
недосконалості чинного законодавства.
Одним з найвагоміших чинників тінізації економіки є
її надмірне і безсистемне нормативне регулювання,
численні випадки невиправданого втручання органів
державної влади та місцевого самоврядування у
господарську діяльність.
Показник тінізації економічної діяльності в державі
тісно пов’язаний з кількістю процедур, необхідних для
державної реєстрації підприємницької діяльності,
тривалістю їх проходження та іншими контактами
підприємців з владними органами.
Боротьба з тіньовою економікою не може полягати
лише в адміністративних та каральних заходах, вона, поперше, неможлива без детального статистичного обліку
тіньових капіталів. По-друге, як демонструє досвід
інших держав, надзвичайно ефективним методом
боротьби з нею є амністія тіньових капіталів як
політична, так і правова. Але, крім досконало
продуманого підходу, ця міра потребує зламу
загальнонаціональних стереотипів щодо до того, що всі
тіньові капітали – кримінальні. Як показують
дослідження, більшість з них лише «загнано в тінь» [3].
Масивна система регулювання процесу реєстрації
суб’єктів господарювання є однією з суттєвих причин
відносно високого рівня тінізації економічних процесів у
нашій державі. Великою проблемою є випадки, коли
передбачені
законодавством
повноваження

використовуються для прискіпливого контролю за
діяльністю
окремих
суб’єктів
підприємницької
діяльності.
Наприклад інтенсивність
перевірок
податківцями банків перевищує середню за значно
більшої дисциплінованості банківських установ, ніж
інших платників податків.
В додаток до зазначених вище недоліків у
нормативно-правовому
регулюванні,
значними
перешкодами на шляху здійснення економічної
діяльності в правовому полі залишаються:
 Незбалансованість системи оподаткування для
малого і середнього бізнесу;
 Достатньо складна і непрозора система обліку
податків;
 Ускладнена процедура отримання дозвільних
документів;
 Забюрократизована
процедура
реєстрації
підприємств;
 Часті перевірки підприємств, які здійснюються
державними органами;
 Значний тиск з боку місцевих органів влади;
 Недостатня професійна кваліфікація багатьох
керівників підприємств, спеціалістів з фінансового
забезпечення, організації виробництва і збуту а також
державних службовців уповноважених відомств; Слід
зауважити, що основні обмеження ділової активності в
Україні характерні не лише суто сфері регуляторної
політики. Такими обмеженнями є також:
 Не готовність економі задовільнити великі
конкурентні ринки збуту;
 Iнтенсивне «вливання» в офіційний сектор
грошової маси з суто кримінальним походженням,
зокрема й через ухилення від оподаткування як один з
найголовніших сегментів тінізації капіталу [4].
 Нерозвиненість ринкової інфраструктури;
 Нерозвиненість конкурентного середовища та
недобросовісна конкуренція;
 Фінансова криза в Україні;
 Значна криза інвестиційних ресурсів та низька
інвестиційна привабливість України;
Висновки. Таким чином розглянувши це актуальне
питання, ми виявили, що проблеми які існували з
початку незалежності України в економічній сфері
невирішені, або вирішені неповністю. Основні питання
виникають у сфері нормативного регулювання, та
загального правового нігілізму в державі. Також
каталізатором негативних процесів в сфері економіки є
негативна економічна ситуація в державі і високий
відтік капіталу з країни. Важливими кроками в
подоланні цих тенденцій є значна дерегуляція економіки
та формування лояльних умов для малого та середнього
бізнесу. Покращення інвестиційного клімату, вирішення
проблеми девальвації національної валюти.
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In article actual problem of introducing foreign experience of state regulation of the financial sector of the economy
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Problem setting State regulation of the market of
financial services was carried out at all stages of its
development, and, despite the change of the dominant
economic theories, methods of regulation remained constant.
The growth of transboundary movements of capital,
expanding the range of financial services, increased
investment in global public goods, the rapid growth of
multinational financial companies created new forms of
social and public partnership.
Paper objective analyze the mechanisms of state
regulation of the financial sector of Ukraine in terms of
European integration
Conclusions of the research State regulation of the
financial services market has some peculiarities. The main
one is that the subjects operating in this market, unlike
producers of other services operating mostly without their
own resources, and money received in trust as share, loan
and so on. Therefore, management dashes in this market are
important not only for the producer of financial services, but
also for the macroeconomy, as the crisis can cause not only
the bankruptcy of the financial institution, but the collapse of
the entire chain of economic ties and relations. Asymmetry
of information characteristic of the market as a whole,
particularly high and dangerous in financial services, where
the consumer, the more ordinary, cannot advance to assess
the reliability and quality of services provided to it [1, р.46].
State regulation of the financial services is particularly
important in terms of its informatization and globalization,
the increasing range of financial services and the diversity of
their manufacturers. This is particularly important in
Ukrainian conditions where customers of this market were
still mainly legal, rather than individuals.
Unlike the rules in other countries, recent changes in the
regulation of the financial sector of Ukraine are not so
restrictive as to support the financial sector and simplify
some procedures:
 improvement procedures of reorganization of the
commercial organizations, including credit;
 improvement procedures of foreclosure on the
mortgaged property and its implementation without a court
order;
 establishment of a mechanism of increase the
capitalization of banks using government securities;
 new requirements for the structure of equity in the
calculation are allowed to include only the most liquid
assets;

 new restrictions for implementation of unsecured
sales, broker not exercise marginal and / or unsecured
transaction of sale of securities by 3% below their closing
price on the previous working day (previously – 5%),
however restrictions do not apply to agreements that will
lead to higher prices in the stock market.
To minimize the inflationary effects of long-term
refinancing arrangements should be supplemented by
restrictions on the use of the facilities [3, p.7].
Among the possible mechanisms – refinancing foreign
currency loans issued by Ukrainian banks Ukrainian
companies for the purchase of foreign companies or
technologies; refinancing loans in the national currency,
replacing external funding; refinancing loans in local
currency granted to enterprises sectors that generate nonmonetary inflation.
Instead of sterilization as the main anti-inflationary
instrument should come "flexible sterilization" that does not
cause damage to the liquidity of the banking sector and only
complementing other instruments of monetary, fiscal,
customs and competition policy.
The most important reasons for the ineffectiveness of the
existing anti-inflationary policy – specificity used tools and
underestimation of the impact of non-monetary factors. First,
the sterilization of money supply, which continues to be used
as the main anti-inflationary policy tool, has virtually no
effect on non-monetary component of inflation. Secondly, in
2011-2013 unsatisfactory sterilization mechanism to cope
with the prohibition of monetary source of inflation – the
rapid growth of money supply.
Finally, the withdrawal of money from the economy
raises a number of negative effects. Inflexibility sterilization
mechanism tied to oil prices, creating artificial differences
liquidity; recurrent excessive sterilization, when the growth
of demand for money from the economy not covered by the
money supply. Lagging dynamics of money supply
(monetary base) from expanding demand for money from
the economy (money supply) – one of the major sources of
systemic risk in the banking sector [1, p.114].
The policy of "cheap money", held FFR of United States,
on the one hand, and politics Ukrainian monetary authorities
to sterilize the money supply hryvnia, on the other,
supported the significant difference between the rates in
local currency and dollars, which provoked additional capital
inflows and emissions of the hryvnia. As a result, the
influence on dynamics of sterilization of money supply was
detected limited and its effectiveness as a tool for the
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prohibition of monetary component of inflation has fallen
sharply.
With substantial non-monetary components (in 2013 –
about 40%) Ukrainian inflation required use of tools, aimed
at banning the growth of the money supply, and to create
conditions for the growth of the supply of goods and services
through the development of competition, reduce business
costs due to infrastructure development, improvement of
legislation, improving the efficiency of resources allocation.
Instead, moderately tighten monetary policy through
credit growth sectors, whose production has risen the most,
can help reduce non-monetary inflation. Therefore, in an
inflationary credit expansion ban should affect primarily
consumer loans, which only increases the gap between
demand and domestic production [2].
Presented instruments and mechanisms of state
regulation of the financial sector Ukraine should be
organized within the framework of the national security of
the State.
At the head of the whole system of national security is
the Security Council, led by President and coordinates the
activities of all the agencies and institutions included in the
system.
The Rada is considering questions of internal and
external policy of Ukraine in the field of security, strategic
issues of state, economic, social, defense, information,
environmental, energy and other kinds of safety, health,
forecasting, prevention of emergency situations and
overcoming their consequences, ensuring stability and order.
Legislative financial management provides Verkhovna
Rada of Ukraine, as a legislature, Cabinet of Ministers, as
the executive branch. Their function is to review and
approve the state budget of Ukraine, as well as a report on its
implementation; consideration and adoption of laws on taxes
and fees, financial, currency, credit, customs regulation,
money issue; setting the size of state domestic and foreign
debt.
Immediate implementation of the functions of the
Cabinet of Ministers of Ukraine makes it accountable to the
ministries, services and agencies. The most important organ
of financial control is the Ministry of Finance of Ukraine,
the main tasks are:
1) ensuring the development and implementation of
public financial and budgetary policy, state policy in the
sphere of manufacturing and control of securities, strictly
accountable documents, accounting, production and
conducting lotteries;
2) ensuring the development and implementation of state
policy in the area of state financial control, treasury services
budget, prevention and counteraction to legalization
(laundering) of proceeds from crime or terrorist financing;
3) ensuring the concentration of financial resources in
priority areas of socio-economic development of Ukraine.
According to its tasks, the Ministry of Finance of
Ukraine shall: summarize the practice of law on matters
within its competence, to develop proposals to improve
legislation acts of the President of Ukraine, the Cabinet of
Ministers of Ukraine and in due course present them to the
Cabinet of Ministers of Ukraine; develop draft laws and
other legal acts on matters within its competence; coordinate
bills coming to the approval of other ministries and central
authorities, prepare within the powers provided by law,
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conclusions and suggestions to the draft laws, other
legislative acts submitted to the Cabinet of Ministers of
Ukraine and draft laws submitted to the Verkhovna Rada of
Ukraine other subjects of legislative initiative; prepare
within the powers provided by law, comments and
suggestions to Verkhovna Rada of Ukraine adopted laws
submitted to the President of Ukraine; implement legal
regulation in the financial, budget, tax, customs sectors in
the administration of a single fee for obligatory state social
insurance, public policy in the fight against crimes in the
application of tax and customs legislation and legislation on
the payment of a single contribution; state financial control,
treasury services budget, accounting, production and
lotteries, organization and control of the manufacture of
securities documents of strict accountability, mining,
manufacturing, usage and storage of precious metals and
precious stones, precious stones of organogenic formation
and semiprecious stones, their circulation and accounting in
the area of prevention and counteraction to legalization
(laundering) of proceeds from crime or terrorist financing;
perform forecasting and analysis of budget revenues, to
measures to modernize public finances, creates an integrated
public financial management system; coordinate decision
granting deferral and delay monetary obligations or tax debt
regarding national taxes and duties for a period that extends
beyond a single budget year; manage public debt and
publicly guaranteed debt, etc. [4, p.67].
As the analysis shows, the current system of ensuring the
financial security Ukraine is a complex branched structure.
In this regard, the most important is the question of
coordination of regulating certain segments of the financial
market. Because all the segments form a unified financial
system, the policy of the government must be agreed and
built into one smoothly running mechanism.
Most discussed measures until received sufficient
political support at the national level. Obviously, the rush
when making decisions on additional measures for the
regulation of the financial sector could lead to the
manifestation and realization of the latent risks in the future
– to the development of arbitration between different
jurisdictions and change the balance of power on the world
map financial centers.
However, it is important not to miss the right moment
today and accelerate work on the laws necessary for the
normal functioning of the Ukrainian market.
In fact, regulators now can not make decisions without
regard to the actions of regulatory bodies in other countries.
In the current environment relevant supranational
mechanism of monitoring of national financial sectors and
accounting risks of cross-border transactions and participants
regulators. The problem is that the markets have become
global, regulated at national level. Of course, there are
certain international agreements, such as the Basel
Agreement.
There are also mechanisms of interaction between
regulatory authorities in different countries, such as
International Organization of Securities Commissions
(IOSCO) – an international organization that brings together
national authorities involved in the regulation of stock
markets, or joint action by central banks of leading countries
in crisis. But this is only softens specified controversy, but
does not eliminate it [4, c.153].
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Conclusions. Thus, it should be noted that a large-scale
global economic and financial crisis was caused by
imbalances in the global economy, deficiencies that have
accumulated in recent years in the field of institutional
(especially in the regulation and supervision), increased
competition and interdependence of countries due to the
acceleration of globalization.
Despite the complexity of the situation, monetary
authorities almost all developed (and many developing
countries) were able to quickly take a number of important
measures to mitigate the crisis. We are talking about largescale support to the banking sector based on its
recapitalization, refinancing, providing liquidity to stimulate
consumer demand, support the real economy.
The implementation of anti-crisis measures, including
large injections of cash into the financial and banking sectors
helped prevent the worst scenario of events. However, it

became clear that it is necessary to eliminate the root causes
of the crisis, first of all, to change the model of regulation of
the financial sector of the world and national economies.
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МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ В
УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В статье проанализирована актуальная проблема внедрения зарубежного опыта государственной регуляции
финансовой сферы экономики страны. На основе рассмотренных экономических систем, и механизмов их
совершенствования, были сделаны выводы, относительно внедрения наилучших позиций в Украине. Рассмотрены
способы использования налогов как инструментов регуляции, которые предоставляют участникам рынка
значительную свободу действий, и змічнюють экономику страны
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ЧЛЕНСТВО УКРАЇНИ У СОТ: ЗДОБУТКИ ЧИ ВТРАТИ?
Метою статті є виявлення наслідків приєднання України до СОТ та запропонування шляхів успішного
використання статусу членства у міжнародній економічній організації для розвитку торговельної
діяльності на внутрішньому та зовнішньому ринках. В статті проаналізовано наслідки вступу України до
СОТ, оцінка їх впливу на економіку. Наведені позитивні наслідки вступу, проаналізовано стан економіки за
роки після приєднання до організації. Зроблено висновок щодо переваг вступу України до Світової організації
торгівлі, оскільки це відповідає її стратегічним інтересам.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, Світова організація торгівлі, конкуренція, стратегічне
управління.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку
Україна займає вагоме місце в світовій економіці з
погляду на її ресурсний потенціал і кадрові можливості.
На жаль, рівень життя населення, який зумовлюється
нестабільною політичною ситуацією і економічним
застоєм, не досягає того рівня, на якому він мав би бути,
враховуючи ті ресурси, які має наша країна. Цікавим є
той факт, що на початку 2015 року українські
промислові підприємства оцінили загальну економічну
ситуацію в Україні гірше, ніж наприкінці 2014 року.
Індекс оцінки ділового клімату опустився до нового
мінімуму із 2009 року, знизившись до -0,42 у лютому
2015 року з рівня -0,29, де він знаходився у жовтні 2014
року. Це є один з багатьох показників, які
характеризують економічну ситуацію. У рейтингу
глобальної
конкурентоспроможності
Всесвітнього
економічного форуму (ВЕФ) за 2015 рік Україна
втратила 3 позиції і спустилась з 76-го (у 2014 році) на
79 місце серед 140 країн світу. Україна знаходиться між
Гватемалою та Таджикистаном. Причому показник
конкурентоспроможності України також знизився: на
0,11 з 4,14 до 4,03. [1]
Слабкість позицій України на світових ринках
пояснюється не тільки головною причиною — низькою
конкурентоздатністю вітчизняних товарів, але й
малоефективною політикою стимулювання експорту, що
в першу чергу пов'язано з недостатньою кількістю
фінансових ресурсів. Зв'язок даної проблеми з
важливими науковими та практичними завданнями
виражено у самому існуванні взаємозв’язку між рівнем
розвитку економічного потенціалу країни та рейтингом
конкурентоспроможності країни.
Перед Україною стоїть завдання не лише
інтегруватися у світове господарство, а й зайняти в
ньому місце, адекватне до її ресурсного, промислового і
науково-технічного потенціалу. Членство в СОТ
дозволяє Україні виключити дискримінацію в усьому
комплексі торгових відносин, перш за все, захистити
інтереси своїх експортерів за кордоном. Рівноправність
на ринку товарів посилює позиції країни на
міжнародних ринках капіталів. Членство в СОТ дає
змогу подолати значну частину торговельних та
політичних перешкод на шляху українського експорту.
Він не тільки направлен на полегшення українським

товаровиробникам доступу до зовнішніх ринків, а й
дозволяє Україні краще захищати їхні інтереси.
Протиріччя та суперечки, які інколи виникають між
партнерами в світовій торгівлі, можуть вирішуватися за
допомогою механізмів і процедур, передбачених СОТ.
Розгляд питання підвищення рейтингу України є
дуже актуальним, особливо для розробки стратегії
розвитку країни, яка б враховувала існуючі проблеми і
протиріччя та шляхи їх подолання. У науковому сенсі
вирішення даного питання надасть можливість
об’єктивно визначити стан економіки України з
подальшим обґрунтуванням політики підвищення
національного добробуту через розробку дієвих
механізмів економічно розвитку.
Вивченню даного питання та дослідженню
подальшого розвитку співпраці приділяється велика
увага у працях зарубіжних і українських вчених, серед
яких
В. Андрійчук,
І. Бараковський,
О. Білоус,
В. Лановий, А. Лук’яненко, О. Макаренко, В. Мазуренко, Г. Петрова, В. Сіденко, І. Хаджинов, Ф. Рут,
А. Філіпенко, В. Холопов, О. Шнирков та ін. Однак, й
досі не розв’язаними залишаються питання, пов’язані з
аналізом доцільності членства України в СОТ,
існуванням позитивних та негативних наслідків такого
членства, що має враховуватись при розробці подальшої
стратегії розвитку національної економіки в умовах
міжнародної інтеграції.
Метою статті є виявлення наслідків приєднання
України до СОТ та запропонування шляхів успішного
використання статусу членства у міжнародній
економічній організації для розвитку торговельної
діяльності на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Виклад основного матеріалу. Найважливішим
фактором, що сприяє розвиткові зовнішньоекономічних
зв'язків України, є членство України в міжнародних
економічних організаціях. Це, насамперед, її членство в
Міжнародному валютному фонді (МВФ) та в
організаціях, що входять до Групи Світового банку:
Міжнародному банку реконструкції і розвитку МБРР),
Міжнародної
фінансової
корпорації
(МФК),
Міжнародної
асоціації
розвитку
(МАР),
Багатосторонньому агентстві з гарантій інвестицій
(БАГІ) і Міжнародному центрі із врегулювання
інвестиційних спорів (МЦВІС). МВФ і Всесвітній
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банк -юридично самостійні організації. Сприяє
зовнішньоекономічним зв'язкам України її членство в
Конференції Організації Об'єднаних Націй з торгівлі і
розвитку (ЮНКТАД) і в Організації Об'єднаних Націй з
промислового розвитку (ЮНИДО), а також процес
зближення України з Організацією економічного
співробітництва і розвитку (ОЕСР) [2].
Україна активно долучається до діяльності органів
ООН у правозахисній сфері: двічі (2006-2008 та 20082011 рр.)
входила
до
складу
новоствореного
правозахисного органу – Ради ООН з прав людини та
бере активну участь у роботі Ради як спостерігач. У
травні 2008 р. та жовтні 2012 р. у рамках Ради Україна
успішно пройшла Універсальний періодичний огляд
ситуації у галузі прав людини в країні, підсумки якого
затверджені 14 березня 2013 р. під час 22-ї сесії Ради [3].
Кандидатуру України висунуто на обрання до складу
непостійних членів Ради Безпеки ООН на період 20162017рр. (за час членства в ООН Україна тричі була
обрана непостійним членом РБ ООН: 1948-1949, 19841985, 2000-2001 рр.), до складу Ради ООН з прав людини
на період 2018-2020 рр. (Україна двічі була обрана
членом РПЛ ООН 2006-2008, 2008-2011 рр.), до складу
Економічної і Соціальної Ради ООН на період 2019-2021
рр. (вшосте Україна входила до складу ЕКОСОР у 20102012 рр.).
У 2013 році Україна є членом наступних керівних
органів ООН та спеціалізованих установ системи ООН:
Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ)
(2010-2014 рр.), Комісії із соціального розвитку (20122015 рр.), Комісії з наркотичних засобів (2012-2015 рр.),
Комітету з внесків (2013-2015 рр.), Виконавчої ради
Структури ООН з питань гендерної рівності та
розширення прав і можливостей жінок «ООН-Жінки»
(2011-2013 рр.), Комітету з інформації (2013-2014 рр.),
Ради Організації ООН з промислового розвитку
(ЮНІДО) (2010-2013 рр.), Адміністративної ради та
Ради поштової експлуатації Всесвітнього поштового
союзу (2013-2016 рр.), Програмного та бюджетного
комітетів Всесвітньої організації інтелектуальної
власності (ВОІВ). Постійний представник України при
ООН обраний Головою Шостого комітету (правові
питання) 67-ї сесії ГА ООН (2012-2013 рр.), Україна
Віце-головує в Асамблеї Міжнародної морської
організації, представник нашої держави входить до
складу Міжнародного трибуналу з морського права
(2011-2021 рр.). Державний комітет України з питань
технічного регулювання та споживчої політики (в першу
чергу, з Міжнародною організацією стандартизації).
Зазначена діяльність має важливе значення в контексті
виконання зобов‘язань України в рамках Світової
організації торгівлі (СОТ) та позитивно впливає на
конкурентоспроможність українських товарів [3].
Світова організація торгівлі (СОТ) є міжнародною
міжурядовою організацією, заснованою в 1994 р. згідно
з угодою, укладеною в м.Марракеш (Марокко) під час
Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних
переговорів під егідою Генеральної угоди з тарифів і
торгівлі (ГАТТ). Відповідно до угоди, країнамизасновницями СОТ стали всі сторони-учасниці ГАТТ.
Правовою основою СОТ є Генеральна угода з тарифів і
торгівлі у редакції 1994 р., включно із низкою нових

угод, домовленостей та рішень, Генеральна угода з
торгівлі та послуг (ГАТС), Угода з торговельних
аспектів прав інтелектуальної власності (ТРІПС), а
також інші правові акти і міжнародні договори [4, с.93].
СОТ має вирішувати питання, порушені ще на
Уругвайському раунді ГАТТ, - це питання зняття
перепон на шляху вільної торгівлі. Проте, незважаючи
на формальну спадкоємність, СОТ за низкою
характерних рис відрізняється від ГАТТ:
1. ГАТТ являла собою багатосторонню угоду без
жорсткої юридичної основи, що виникла в результаті
спроби створити міжнародну торговельну організацію в
40-х роках. СОТ-постійна установа з власним
секретаріатом. ГАТТ діяла на тимчасовій основі, тоді як
угоди СОТ юридично зафіксовані.
2. СОТ не пов'язана з ООН, як це було з ГАТТ.
Особлива юридична природа СОТ визначає особливості
вступу до неї. СОТ базується на системі багатосторонніх
міждержавних угод, спрямованих на забезпечення в
кінцевому підсумку доступу держав на ринки одна одної
на двосторонній основі.
3. Світова організація торгівлі на відміну від ГАТТ,
що регулювала міжнародну торгівлю товарами, має
значно ширшу сферу дії.
4. За оцінками експертів, компетенція СОТ
поширюється на товарооборот у 5 трлн дол. США.
Зусилля СОТ, спрямовані на зниження середньозваженої
ставки митних тарифів розвинутих країн, значно
ефективніші, ніж дії ГАТТ. За існування ГАТТ багато
держав, знижуючи мита, компенсували їх так званими
нетарифними
бар'єрами
(дотації
національному
виробництву, введення різноманітних стандартів і норм,
сертифікація товарів).
5. Система врегулювання суперечок у межах СОТ
більш швидка й ефективна, ніж за системою ГАТТ.
Основна мета СОТ як міжнародної організації
полягає втому, щоб забезпечувати якнайбільшу свободу
торгівлі, але доти, поки не з'явиться якийсь небажаний
побічний ефект. Для врегулювання суперечностей
необхідна певна нейтральна процедура, що спирається
на узгоджену юридичну основу (рис.1).
На даний момент членами СОТ є 160 країн світу, 22
країни ведуть переговори щодо вступу до СОТ.
Членство у СОТ передбачає обов’язкову участь у всіх
багатосторонніх угодах, крім декількох з обмеженим
колом учасників. Країни-члени СОТ сплачують
індивідуальні внески, які розраховуються на основі
часток цих країн у загальному обсязі світової торгівлі.
Вступ України до СОТ відкрив перспективи для
розвитку національної економіки. Проведений у 2014
році аналіз підсумків перших шести років членства
України в СОТ підтвердив важливість цього інституту
інтеграції української економіки у світові торговельноекономічні відносини. Повномасштабне членство
України в СОТ є неможливим без комплексного
оволодіння інструментами реалізації конкурентних
переваг та адаптації національної економіки до змін, що
відбуваються у світі. Вирішення актуальних питань
співробітництва України з членами СОТ є складовою
частиною підтримки процесів прискорення соціальноекономічного розвитку України та модернізації її
економіки.
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Недискримінаційна (усім торговельним партнерам має надаватися режим найбільшого сприяння)

Дія національного режиму (не допускається розмежовування власних і іноземних виробів, послуг або
працівників)

Гнучка у врегулюванні суперечностей

Передбачуваною (іноземні компанії мають бути гарантовані від довільного підвищення торговельних
обмежень)

Вільна (у ході переговорів бар'єри можуть знижуватися, але не підвищуватися)

Вигідною для менш розвинутих країн (СОТ надає їм достатню кількість часу, щоб пристосуватися, та
спеціальні привілеї)

Конкурентоспроможною (не допускаються "нечесні" методи, як-от експортні субсидії демпінгу виробів, щоб
заволодіти сектором ринку)

Відкритою для приєднання нових членів

Рис. 1. – Вимоги до системи СОТ у відповідності статутних документів
Україна входить до складу усіх 22 Робочих груп з
приєднання до СОТ нових країн, бере активну участь у
переговорних процесах щодо набуття членства новими
країнами і завжди підтримує їх вступ до СОТ, вважаючи
цю організацію найбільш прийнятним форумом для
представлення
та
відстоювання
національних
торговельних інтересів. Участь у переговорах з
кандидатами на членство в СОТ дає Україні змогу
визначати можливості та умови відкриття доступу до
ринків цих країн для українських товарів та послуг на
передбачуваних умовах.
Набуття Україною членства в СОТ стало потужним
стимулом
для
започаткування
переговорів
з
Європейським Союзом щодо створення зони вільної
торгівлі. Політичну частину Угоди про асоціацію з
Європейським Союзом України було підписано 21
березня 2014 року. Економічну частину цієї угоди було
підписано 27 червня 2014 року. До переваг участі країн у
СОТ можна віднести цілу низку аргументів (рис.2).
Якщо ще пару років тому обсяги експорту до країн
ЄС і в Росії були приблизно однаковими, то на
сьогоднішній день Україна експортує в Європейський

союз в 2 рази більше продукції, ніж до Росії. І хоча дана
тенденція говорить про певні позитивні перспективи
розвитку української економіки, експортуємо ми в
основному сировину, тобто продукцію з низькою
доданою вартістю. Політичні та економічні події 20142015 років підштовхнули Україну до того, щоб
перестати бути сировинним придатком Росії. Однак
тепер для того, щоб повною мірою реалізувати
експортний потенціал, необхідно перейти від сировинної
моделі економіки до виробництва високоприбуткової
продукції та послуг.
Україна – це держава з відкритою економікою,
завдяки вступу та встановленню її повноправним членом
СОТ можна вже зараз побачити вагомі результати. Якщо
оцінювати рівень відкритості за частками експорту та
імпорту у ВВП, то згідно зі статистичними даними
можливо прослідкувати таку тенденцію, що вже в 2011
р. співвідношення експорту товарів та послуг до ВВП
перевищувало 45%, тоді як максимальне значення цього
показника було досягнуто у 2008 р. на рівні майже 64 %.
На імпорт товарів та послуг припадало 51 % від ВВП у
2010 р. [5, с.56].
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Громадяни отримують:
- зменшення ціни на товари за рахунок
підсилення конкуренції та доступу
виробників до більш дешевої сировини;
- збільшення асортименту товарів та
послуг за рахунок доступу в країну
іноземних виробників;
-внутрішні
виробники
можуть
адаптуватися
до
нових
умов
конкуренції
протягом
перехідного
періоду;
- нові робочі місця та збільшення
заробітних плат за рахунок активізації
економічних процесів та розвитку
виробництва;
- збільшення соціальної підтримки з
боку держави за рахунок додаткових
надходжень у державний бюджет.

Підприємства (або галузі)
отримують:
підсилення
позицій
експортно-орієнтованих
галузей;
- вільний доступ на ринки
товарів та послуг понад 150
країн світу;
- зрозумілі, стабільні та рівні
для
всіх
правила
міжнародної торгівлі;
- однакове ставлення до
товарів та послуг незалежно
від країни походженн;
- можливість захищати свої
інтереси у спеціальному
органі СОТ з розв'язання
суперечок.

Країна в цілому отримує:
-розвиток економіки країни за
рахунок пожвавлення торгівлі
та збільшення виробництва;
- додаткове залучення прямих
іноземних
інвестицій
для
розвитку
виробництва
та
створення
нових
робочих
місць;
розвиток
сучасного,
конкурентоспроможного
виробництва;
- збільшення відрахувань у
державний бюджет та місцеві
бюджету за рахунок податків,
які сплачують підприємства та
можливість спрямовувати їх на
соціальні програми.

Рис.2. – Переваги країн від членства в СОТ
Співвідношення експорту товарів і послуг до ВВП
протягом останніх років коливається в межах 50–65 %. В
Україні зазвичай фіксується дефіцит торгового балансу.
Так, у період від 2001 р. до 2014 р. він в середньому
склав 609,46 млн. дол., при цьому рекордно низький
рівень спостерігався в 2008 р. –2364,90 млн. дол., та
найвищий показник був у 2004 р. – 688 млн. дол. У 2014
р. у вартісному вимірі імпорт знизився на 3266 млн. дол.,
а експорт на 1336,5 млн. дол. Негативне сальдо
зовнішньої торгівлі зменшилось аж на 1351 %, що є
позитивною тенденцією. Зовнішньо-торговельні операції
проводилися з партнерами з 180 країн світу. Обсяг
експорту товарів до країнЄвропейсь- кого Союзу
становив 36 % від загального обсягу експорту, до країн
СНД – 24,5%. Найсуттєвіші експортні поставки
здійснювались у Російську Федерацію – 17% від
загального обсягу експорту, Туреччину – 7,5%, Єгипет –
6,5%, Китай – 6,2%, Польщу – 5,6%, Італію – 4,4%,
Німеччину – 3,1 %. В експортних поставках традиційно
домінують чорні й кольорові метали та вироби з них, їх
частка в експортіза 2013 р. склала 27,09 %, але
відповідно до попереднього року їх експорт зменшився
на 6 %. Частка експорту продовольчих товарів у 2013 р.
склала 26,2 %, порівняно з 2012 р. вона зменшилась на
3,6 % [6].
Ці дані переконливо свідчать, що економічний
розвиток України значною мірою залежить від
постійного
покращення,
з
одного
боку,
конкурентоспроможності її товарів, а з іншого - від
зменшення перепон, які існують у зовнішній торгівлі.
Cьогодні, майже через сім років після вступу, звучать
багато скептичних оцінок щодо правильності вибраного
шляху і поспішності рішень.
Вступ до СОТ є вкрай суттєвим фактором
формування
привабливого
іміджу України
на

міжнародній арені, що насамперед впливає на
становлення ділового середовища як для національних,
так й іноземних компаній, а також на її економічний
розвиток. Членство у СОТ позитивно впливає на
конкурентоспроможність
українських
виробників,
оскільки приведення національного законодавства у
відповідність до норм і правил СОТ позитивно впливає
на інституційне середовище. Це стосується державного
регулювання зовнішньоторговельної діяльності, системи
стандартизації, митної справи, законодавства у сфері
інтелектуальної власності тощо. Вважається, що
членство у СОТ також поліпшує інвестиційний клімат у
країні, але через кризову ситуацію в державі і в світі
приплив інвестицій гальмується [7, с.74]. Переваги з
моменту вступу України в СОТ наведено на рис. 3.
Поряд з низкою переваг існують певні недоліки від
приєднання України до СОТ, а саме – загострення
конкуренції на внутрішньому ринку та необхідність
впровадження нових норм безпеки та якості продукції.
Щодо деталізації негативних наслідків від вступу до
СОТ для держави та для економіки загалом, то ними є:
– диктат з боку СОТ та втрата національного
суверенітету: СОТ диктує урядам політику, що
призводить до підриву національного суверенітету;
– скорочення робочих місць: наслідками діяльності
СОТ є скорочення робочих місць і зайнятості, що
збільшує дистанцію між багатими і бідними націями (на
сьогодні 20 % населення, яке належить до індустріально
розвинених країн споживає 86 % світових ресурсів, а
решта 80 % найбідніших споживачів – тільки 14 %);
– пріоритет комерційних інтересів над проблемами
розвитку: СОТ цікавлять насамперед комерційні
інтереси, а не проблеми соціально-економічного
розвитку країн-членів організації;
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- одержання режиму найбільшого сприяння в торговельному
просторі всіх країн-членів СОТ, тобто одночасне покращення
умов торгівлі із більш ніж 150 країнами світу, на частку яких
припадає понад 95% світової торгівлі;
- зменшення тарифних і нетарифних обмежень доступу
українських товарів на товарні ринки країн-членів СОТ;
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- отримання можливості захисту інтересів українських
виробників згідно з процедурою розгляду торговельних спорів
Світової організації торгівлі;
- набуття офіційного статусу переговорного процесу зі
створення зони вільної торгівлі з ЄС;
- скасування квот на експорт української продукції
металургії до ЄС, доступ до дешевших комплектувальних,
устаткування і сировини та забезпечення
недискримінаційного транзиту товарів та послуг.
Рис. 3. – Переваги з моменту вступу України в СОТ [2]
– пріоритет комерційних інтересів над проблемами
довкілля: комерційні інтереси в системі світової торгівлі
превалюють над інтересами захисту навколишнього
середовища, особливо в країнах що розвиваються;
– недемократичність СОТ: Світова Організація
Торгівлі є недемократичним інститутом, оскільки
рішення приймаються на користь розвинених країн та їх
транснаціональних корпорацій. [8, с.57-59]
Для того, щоб говорити про вплив чи шкоду від
вступу України до СОТ, треба розуміти і бачити
внутрішню структуру економіки України, політичні та
бізнесові інтереси правлячих кіл. Слід зазначити, що
головні позитивні ефекти слід пов’язувати з дією
додаткових стимулів для проведення необхідних
внутрішніх реформ. Можливість нарощування обсягів
продажу українських товарів і послуг на зарубіжних
ринках може стримуватися несумісністю сучасної
товарної структури експорту України зі структурою
світової торгівлі.
Висновки. 3 усього вище сказаного можна зробити
висновки, що у цілому приєднання України до СОТ
відповідає її стратегічним інтересам. По суті, воно
означатиме кардинальний поворот від практики
довільного встановлення та застосування державою
правил економічної поведінки до поступового
впровадження правил, визнаних на багатосторонній
міжнародній основі. Цей крок може стати вирішальним
у процесі становлення цивілізованого ринкового
господарства в нашій країні, здійснення більш
радикальних адміністративної і структурної реформ,
прискорення інтеграції України у світові та европейські
економічні й політичні структури. Але, без структурної
адаптації до пріоритетів світової економіки, формування
з цією метою адекватної інноваційної та інвестиційної
стратегії годі й думати про використання переваг
міжнародної торгової системи.
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Стаття присвячена аналізу суті поняття «економічна безпека підприємства» та висвітленню зміни
підходів щодо трактування його змісту. На основі проведеного дослідження розкрито зміст економічної
безпеки підприємства та названо чинники, що її формують.
Ключові слова: економічна безпека, методи оцінки, рівень економічної безпеки, чинники економічної безпеки
підприємства, економічні загрози.
Постановка проблеми. Актуалізація останнім часом
у науковій літературі підходів до визначення поняття
«економічна безпека підприємства», а також передумов
його дослідження пов’язана з тим, що економічні
реформи, які відбуваються в Україні, є вагомими
чинниками становлення та розвитку підприємств як
сфери прояву економічної активності населення
держави, а економічна безпека підприємницької
діяльності в умовах ринкової економіки є важливою
складовою
національної
безпеки
та
конкурентоспроможності країни, невід’ємною з огляду
на забезпечення життєздатності кожної особи. Відтак,
існує потреба у включенні економічної безпеки до
планової роботи на кожному підприємстві з огляду на:
– надзвичайно ускладнені умови вітчизняного
економіко-правового
середовища
підприємницької
діяльності;
– не усунені наслідки фінансово-економічної кризи;
– інфляційні процеси та зниження купівельної
спроможності населення;
– викривлене конкурентне середовище внаслідок
«співпраці» бізнесу і влади, що створює інколи
непереборні проблеми у доступі підприємств до ринків
та господарських ресурсів, прав діяльності;
– малокеровані процеси розвитку крупно-форматних
об’єктів господарчої діяльності, які, володіючи
надмірним фінансовим потенціалом, витісняють з ринку
менш ліквідні та конкурентоспроможні суб’єкти;
– очікування посилення тінізації доходів після зміни
системи оподаткування.
Високий рівень захищеності економічних інтересів
суб’єктів господарювання дозволяє посилити їх
фінансово-економічну стійкість та гарантувати більш
стабільне функціонування на етапі європейської
інтеграції України, співробітництва в системі СОТ, що
одночасно сприятиме розвитку економіки, формуванню
здорового конкурентного середовища та передумов для
залучення інвестицій у житлово-комунальну сферу.
Недостатність уваги до проблеми забезпечення
належного рівня економічної безпеки підприємств є
однією з причин, яка не дозволяє створити належні
умови щодо підвищення економічної ефективності їх
діяльності, а також створює загрозу функціонуванню та
розвитку підприємницької діяльності. У той же час
належний рівень розвитку і життєздатності підприємств

є вагомим чинником економічної та соціальної безпеки.
Відтак, існують об’єктивні передумови та необхідність
вивчення проблеми зміцнення економічної безпеки
підприємства як важливої складової політики розвитку
підприємництва.
У своїх дослідженнях економічну безпеку розглядали
Є.А. Олейнікова, В.Л. Ортинський, С.Н. Ілляшенко,
Т.Б. Кузенко, З.С. Варналій, А. В. Кірієнко, О.А. Грунін, В. Тамбовцев, Ю. Лисенко, С. Міщенко, З. Стаховяк,
В.В. Бєлокуров,
Р. Дацків,
Г.В. Козаченко,
В. П. Пономарьова, О. М. Ляшенко, Д. Ковальов, Т. Сухорукова та ін.
Мета роботи – розкрити сутнісні підходи до
визначення поняття «економічна безпека підприємства»
та визначити методичні підходи до оцінки рівня
економічної безпеки суб’єкта господарювання.
Виклад основного матеріалу. Дослідження проблем
економічної безпеки на різних рівнях ієрархії управління
економікою (держави, регіону, галузі, підприємства) та
їх особливостей у вітчизняній науці почалося відносно
недавно – наприкінці ХХ століття. Так, у 1998 р. було
ухвалено Концепцію економічної безпеки України, де її
суть визначено як «... спроможність національної
економіки забезпечити свій вільний, незалежний
розвиток і утримати стабільність громадянського
суспільства та його інститутів, а також достатній
оборонний потенціал країни за всіляких несприятливих
варіантів розвитку подій, та здатність Української
держави до захисту національних економічних інтересів
від зовнішніх та внутрішніх загроз». У Концепції
визначено основні загрози національній безпеці України
і розкрито їх суть, розглянуто питання безпеки
реального та фінансового секторів економіки,
функціональні і відтворювальні аспекти економічної
безпеки та приведені інтегральні показники економічної
безпеки України.
При дослідженні економічної безпеки на рівні
підприємства досить великий інтерес становлять
дослідження і підходи таких науковців, як А. Козаченко,
В. Пономарьов, А. Ляшенко [8]. У праці цих авторів
«Экономическая безопасность предприятия: сущность и
механизм
обеспечения»
економічна
безпека
підприємства визначається як стан, коли первинний
економічний агент знаходиться у стані надійної
захищеності та не підпадає під негативний вплив будь-
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яких чинників. Більшість науковців у тому чи іншому
контексті погоджуються з цим визначенням, додаючи
лише, що безпечний стан функціонування підприємства
повинен зберігатися не лише в поточному періоді, але й
забезпечуватися на перспективу.
Проблемам забезпечення економічної безпеки
підприємства присвячені численні роботи вітчизняних і
зарубіжних авторів, проте єдиної, усталеної думки ще не
вироблено. Так, в окремих роботах вітчизняних
науковців поняття «економічна безпека підприємства»
розглядається як забезпечення умов збереження
комерційної таємниці й інших секретів суб’єктів
підприємницької
діяльності.
Таке
трактування
аналізованої категорії характерне в основному для
публікацій 90-х років минулого століття. Зміни форм
власності, вихід підприємств на зовнішній ринок,
використання нових технологій призвели до того, що
питання збереження комерційної таємниці в діяльності
підприємств набуло особливої актуальності. Кожне
підприємство прагнуло захищати свої комерційні
таємниці, інтелектуальну власність і взагалі інформацію
як найцінніший актив. Відповідно, забезпечення
економічної безпеки розглядалося насамперед як захист
інформації.
Проблему економічної безпеки в зазначеному
контексті пропонувалося вирішувати, виходячи з
передумови, що рівень надійності всієї системи
зберігання інформації визначається рівнем безпеки
найслабшої її ланки, якою вважається персонал
підприємства.
Слід
зазначити,
що
проблеми
забезпечення належної кадрової безпеки дійсно є
першочерговими для стабільного функціонування
первинної ланки економіки.
Визнаючи, що збереження інформації є одним із
важливих аспектів економічної безпеки підприємства,
необхідно зазначити, що зведення економічної безпеки
підприємства тільки до захисту комерційної таємниці не
враховує
всього
спектра
впливу
зовнішнього
середовища як основного джерела небезпек для
діяльності підприємства. У зв’язку з цим економічна
безпека
повинна
розглядатися
як
можливість
забезпечення стійкості підприємства в різноманітних, у
тому числі несприятливих, умовах, що складаються у
зовнішньому середовищі, незалежно від характеру його
впливу на діяльність первинної ланки економіки,
масштабу і характеру внутрішніх змін. Так,
В. Забродський [4] економічну безпеку підприємства
визначає як кількісну та якісну характеристику його
властивостей,
що
відображає
здатність
«самовиживання» і розвитку в умовах виникнення
зовнішньої і внутрішньої загрози. Такої ж точки зору
дотримується І. Чумарін, який відзначає, що головною
метою забезпечення економічної безпеки підприємства є
досягнення максимальної стабільності функціонування,
а також створення основи і перспектив зростання для
виконання цілей діяльності, незалежно від об’єктивних і
суб’єктивних загрозливих чинників (негативних впливів,
чинників ризику).
Дещо інше визначення поняття економічної безпеки
подає В. Шликов, що розглядає економічну безпеку
підприємства як стан захищеності його життєво
важливих інтересів від реальних і потенційних джерел

небезпеки чи економічних загроз. Проте в такому
трактуванні економічна безпека асоціюється з процесом
адаптації підприємств до середовища функціонування і
втрачається бачення перспектив його розвитку.
У той же час П. Попович визначає економічну
безпеку
підприємства
як комплексну систему
забезпечення і захисту його економічних інтересів від
внутрішніх і зовнішніх загроз, створювану і регульовану
шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на
підтримку стійкості функціонування і можливості
розвитку підприємства як незалежного господарюючого
суб’єкта.
Питання
забезпечення
економічної
безпеки
первинної ланки економіки згідно з теорією виживання
пов’язані з проблемами функціонування підприємств у
перехідні періоди, в умовах коливань номенклатури та
обсягів виробництва, а також фінансового стану
постачальників
і
споживачів.
Рішення
щодо
забезпечення
економічної
безпеки
підприємства
приймаються
лише
з
метою
гарантування
короткострокової вигоди та зміцнення становища. При
цьому головною метою економічної безпеки є
досягнення максимальної стабільності функціонування
та створення основи і перспектив зростання для
виконання цілей бізнес-одиниці, незалежно від
об’єктивних і суб’єктивних чинників ризику.
З огляду на інтеграційну концепцію безпека
підприємства розглядається через формування високого
рівня його потенціалу. Тут вперше з’являється проблема
забезпечення потенціалу господарюючого суб’єкта, що
розглядається як сукупність ресурсів та можливостей,
що визначають очікувані характеристики розвитку
підприємства в умовах мінливості зовнішнього
середовища.
Потрібно
зазначити:
проблема
ризику
в
підприємницькій
діяльності
вивчалася
завжди.
Зрозуміло, що будь-які дії підприємства в мінливому
ринковому середовищі є ризиковими. Тому в багатьох
сучасних працях із аналізованої проблеми безпека
підприємства часто зводиться до ефективного
управління ризиками. Так, О. Сулима як діагностику
загроз підприємства пропонує розглядати негативний
вплив сукупності умов, подій, процесів функціонування,
пов’язаних із діяльністю підприємства, об’єктів і
чинників зовнішнього середовища, які дестабілізують
взаємодію
та
взаємоузгодженість
підсистем
підприємства й порушують його діяльність. Більше того,
системність підходу автора до класифікації загроз,
послідовності врахування їх впливу, а також
інтегральність оцінки рівня впливу дозволяють
стверджувати що пропонована науковцем методологія
діагностики загроз підприємства є характерною також і
для його економічної безпеки.
У
сучасний
період
розвитку
економіки,
трансформації економіко-правового поля з’являються
додаткові чинники зовнішнього середовища діяльності
суб’єктів господарювання, більшість із яких має
негативний характер впливу (криміналізація економіки,
недосконалість законодавчої бази і державної політики,
низька конкурентоспроможність), що вимагає посилення
економічної безпеки підприємницької діяльності як
складової господарської діяльності підприємства. У
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такому контексті проблема гарантування економічної
безпеки підприємства явно виходить за межі управління
суб’єктом господарювання та стає також як об’єктом,
так і ціллю державної політики. Йдеться про
комплексний підхід, який передбачає дії кожного
окремого підприємства щодо створення системи його
безпеки (на мікрорівні), а також формування
центральними, регіональними та місцевими органами
державного управління здорового конкурентного
середовища і забезпечення необхідних умов розвитку
кожного суб’єкта господарювання.
Найбільш усталеним щодо обґрунтування суті
економічної
безпеки
підприємства
в
сучасній
економічній думці є ресурсно-функціональний підхід,
причому автори розглядають економічну безпеку
підприємства як «…стан найбільш ефективного
використання корпоративних ресурсів для запобігання
загроз і забезпечення стабільного функціонування
підприємства у даний час і в майбутньому». Ця
концепція розглядає економічну безпеку через
сукупність наступних її складових: фінансову, технікотехнологічну,
продуктову,
правову,
силову,
інформаційну, кадрову та екологічну безпеку.
З наведеного вище, крім виявлених характеристик
еволюції поняття безпеки підприємства, можна зробити
висновок про те, що ця економічна категорія є
складною, взаємообумовлюється практично всіма
показниками стану та ефективності діяльності
підприємства, потребує виключно системного підходу
до її вимірювання, а отже й обґрунтування її зв’язку та
залежності від таких інтегральних економічних
категорій, як конкурентоспроможність, потенціал,
життєздатність,
фінансова
та
ризикостійкість
підприємства.
Категорія «економічна безпека» корелює з поняттям
конкурентоспроможності
підприємства.
Так,
Н. Тарнавська,
обґрунтовуючи
зміст
поняття
конкурентоспроможності суб’єкта господарювання на
засадах інноваційного розвитку, доводить необхідність
закладати в нього кількісно-якісні характеристики
діяльності
суб’єкта
господарювання,
спроможні
забезпечити
виробництво
конкурентоспроможної
продукції; об’єднання у цій категорії понять
продуктивності та ефективності як здатності суб’єкта
первинної ланки економіки у реальному часі та в
перспективі формувати і використовувати систему
знань, випереджаючи існуючих та потенційних
конкурентів.
З
поданого
визначення
дійсно
простежуються
схожі
характеристики
між
конкурентоспроможністю та економічною безпекою
підприємства. Більше того, в наукових працях із
проблем конкурентоспроможності первинної ланки
економіки можна віднайти багато тотожних підходів до
обґрунтування суті аналізованих понять. Наприклад,
Р. Лупак
характеризує
конкурентоспроможність
підприємства як механізм ефективного використання
конкурентних переваг з метою досягнення стратегічних
цілей
господарсько-фінансової
діяльності
та
забезпечення соціально-економічних потреб споживачів.
Крім того, науковець, обґрунтовуючи методику оцінки
рівня конкурентоспроможності, використовує ресурсно-
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функціональний підхід, який більш характерний і для
оцінки економічної безпеки підприємства.
Узагальнюючи
аналіз
праць
із
проблем
конкурентоспроможності, доходимо висновку, що
конкурентоспроможність, виступаючи системною та
комплексною характеристикою, все ж характеризує
існуючий стан суб’єкта господарювання та його певні
короткострокові перспективи. Водночас, на відміну від
конкурентоспроможності, категорія економічної безпеки
підприємства є ширшою, оскільки включає як
конкурентоспроможність, фізичну захищеність майна та
інтересів підприємства, здатність до розвитку та в
основу цього поняття необхідно закладати здатність
підприємства ефективно та безпечно функціонувати як
сьогодні, так і в майбутньому відповідно до його місії і
цілей діяльності, узгоджених із етапами його життєвого
циклу.
Дещо менш схожою за змістом, проте подібною за
методикою оцінки до економічної безпеки є категорія
економічного потенціалу підприємства. Зокрема,
Є. Лапін
пропонує
характеризувати
потенціал
підприємства за такими функціональними показниками,
як кадровий, виробничий, інноваційний, організаційноуправлінський потенціал, що, у свою чергу, уподібнює
це поняття до економічної безпеки підприємства.
Водночас у межах поданого науковцем визначення суті
поняття економічного потенціалу (як максимально
можливого обсягу виробництва товарів, робіт і послуг в
умовах, що забезпечують найбільш ефективне
використання за часом і продуктивністю наявних
ресурсів) помітно відмінності між аналізованими
категоріями. Якщо економічна безпека характеризує
здатність підприємства
функціонувати протягом
визначеного періоду часу, то економічний потенціал
відображає
рівень
ефективності
використання
підприємством його ресурсного забезпечення та
можливостей економічного розвитку. Крім того,
повноцінно реалізувати потенціал можна лише на
стадіях зрілості та спаду життєвого циклу підприємства.
В економічній літературі наведено підходи до
поєднання категорій потенціалу та безпеки, що
видається дискусійним та певною мірою неправомірним,
але, з іншого боку, наявність таких підходів дозволяє
додатково переконатись у неідентичності цих понять.
Так, С. Шкарлет визначає потенціал економічної
безпеки
як
множинну
сукупність
здатностей
підприємства, що характеризує можливості здійснення
ним певних функцій господарської діяльності, які
необхідні для досягнення поставлених цілей в умовах
жорсткого конкурентного і нестабільного зовнішнього
середовища, а також продукування необхідних для цього
засобів. У поданому визначенні реалізація потенціалу
фактично є однією з внутрішніх функцій гарантування
економічної безпеки підприємства, а отже доводить
дещо вужчий характер економічного потенціалу
порівняно з економічною безпекою.
Варто звернути увагу також на спроби окремих
науковців щодо ототожнення понять безпеки та
стійкості. Так, О. Новоселецький вводить у науковий
обіг поняття «економічна стійкість підприємства» і
визначає його як здатність економічної системи
зберігати рівноважний стан у процесі свого
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функціонування, не виходячи за межі області значень
ключових параметрів, забезпечуючи допустимий ступінь
ризику, вільно маневрувати в разі дії дестабілізуючих
чинників, адаптуватися та виконувати поставлені
завдання. Критичний аналіз поданого визначення
дозволяє зробити висновок про те, що економічна
стійкість у цьому випадку практично відповідає
характеристиці економічної безпеки. Однак автор
недостатньо правомірно вживає термін стійкості,
оскільки методологічною основою її є здатність
зберігати рівноважний стан його об’єкта. Проте для
економіки стійкість не може виступати принциповою
характеристикою, оскільки для економічної системи
більш
характерно
забезпечувати
максимальний
збалансований економічний ефект. Крім того, важко
визначати параметр стійкості показників діяльності
підприємства на різних етапах його життєвого циклу.
Про параметри стійкості можна стверджувати, лише
коли підприємство знаходиться на стадії зрілості,
оскільки відмінні параметри стійкості на етапі зростання
чи спаду будуть суперечити максимальній реалізації
економічного потенціалу підприємства.
Науковці
також
інколи
ототожнюють
або
порівнюють категорії «життєздатність» та «економічна
безпека» підприємства. Так, В. Шпілєвський пропонує
під життєздатністю підприємства розуміти інтегровану
властивість, що проявляється у взаємодії з іншими
об’єктами, сукупність яких являє собою зовнішнє
середовище. Таке визначення є досить обмеженим і не
дає змоги повною мірою порівняти його з поняттям
економічної безпеки. Крім того, у визначенні
пропонується розглядати життєздатність підприємства з
позицій забезпечення його фінансової рівноваги у
процесі взаємодії із зовнішнім середовищем.
У той же час Л. Лігоненко розглядає поняття
життєздатності підприємства в контексті життєвого
циклу його розвитку. Автор пропонує життєздатність
підприємства як мікроекономічної системи та
господарюючого суб’єкта розглядати з дотриманням
певних «параметрів життєздатності», під якими
розуміють найважливіші характеристики внутрішнього
стану, порушення яких призводить до економічної
«загибелі» підприємства. З наявних в економічній
літературі підходів до обґрунтування суті поняття
життєздатності первинної ланки економіки можна
зробити два висновки:
– категорія
життєздатності
досить
адекватно
характеризує економічну безпеку підприємства, тому
може бути основою обґрунтування її економічного
змісту;
– наявні
визначення
поняття
життєздатності
недостатньо чітко та повно відображають справжній
зміст цього поняття, а отже потребують уточнення,
причому саме в аспекті економічної безпеки
підприємства.
Отже, характеристика поняття «життєздатність»
дозволяє зробити висновок, що її необхідно розглядати
як невід’ємну характеристику безпеки підприємства.
Аналогічний висновок можна зробити, виходячи і з
таких двох головних позицій:
– лише аспект життєздатності (а не стійкості,
конкурентоспроможності, реалізації потенціалу тощо)

відповідає
принципу
гарантування
безпечності
функціонування підприємства протягом усього його
життєвого циклу;
– більшість дослідників проблеми економічної
безпеки первинної ланки економіки одностайні у тому,
що вона стосується гарантування захищеності інтересів
підприємства, але, наприклад, інтерес максимізації
прибутку або максимально можливого збільшення
ринкової частки підприємства вже сьогодні може не
узгоджуватися з дещо менш стрімким, проте стабільним,
сталим та поступальним розвитком підприємства, чого
дозволяє досягнути аспект планування життєздатності.
Більшість вітчизняних та закордонних науковців,
розглядають економічну безпеку як систему. Так,
Г. Дем’яненко при розгляді економічної безпеки
підприємства обґрунтовує необхідність виключно
системного підходу до обґрунтування її змісту та
визначає її як комплекс заходів щодо забезпечення
стабільного розвитку підприємства через створення
сприятливих умов, а також нейтралізації і ліквідації
зовнішніх та внутрішніх загроз.
Науковці З. Герасимчук та Н. Вавдіюк пропонують
до системи економічної безпеки включати певну
сукупність елементів, які характеризують вплив
негативних чинників на стан безпеки. Проте більш
вагомим з огляду на вдосконалення теорії системи
економічної безпеки суб’єкта господарювання є
трактування економічної безпеки як складної динамічної
системи, що забезпечує стійке функціонування і
розвиток підприємства за допомогою своєчасної
мобілізації і найбільш раціонального використання
трудових, фінансових, техніко-технологічних та інших
ресурсів підприємства в умовах дії зовнішніх і
внутрішніх загроз.
Таким чином, розглянуті підходи до обґрунтування
суті поняття «економічна безпека підприємства», дають
підставу зробити висновок про те, що під економічною
безпекою підприємства необхідно розуміти рівень
життєздатності суб’єкта господарювання протягом
періоду життєвого циклу його функціонування, що
одночасно гарантує виконання місії та цілей
підприємства.
Крім
того,
невід’ємними
характеристиками
економічної
безпеки
суб’єкта
господарювання є доступ до ресурсів і ринків, стан
захищеності від зовнішніх і внутрішніх ризиків, рівень
економічної ефективності функціонування, а також
здатності підприємства до розвитку.
Відповідно до розмаїття трактувань сутності
економічної безпеки підприємства існує така ж кількість
поглядів на структурно-функціональний набір складових
її елементів, який, проте, на думку більшості дослідників
проблем економічної безпеки, передбачає такі елементи:
фінансову,
інтелектуально-кадрову,
технікотехнологічну,
інформаційну,
політико-правову,
продуктову, силову та екологічну.
Аналіз економічної безпеки підприємства передбачає
постійний моніторинг її рівня не лише у межах
підприємства загалом, але й за функціональними
складовими. Кількісна оцінка останніх має на меті
вирішення таких завдань:
– вибір системи показників оцінки;
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– формування
граничних
значень
показників
розвитку підприємства;
– формування комплексної оцінки рівня безпеки;
– шкалування комплексної оцінки рівня економічної
безпеки.
В економічній літературі не існує єдиного підходу до
визначення узагальнюючого рівня економічної безпеки,
оскільки складові, які її визначають, дуже різноманітні, а
їх вагомість на кожному підприємстві різна. Оцінка
економічної безпеки, як правило, зводиться до
детального аналізу за кожною складовою, проте
загальний висновок зробити досить складно. Аналіз
літературних джерел дозволив зробити висновок, що
існують визначені розбіжності між авторами щодо
методичних засад оцінки рівня економічної безпеки,
пов’язані як із вибором критеріїв оцінки, так і
виділенням режимів економічної безпеки підприємства.
Невід’ємним елементом дослідження економічної
безпеки підприємства є вибір її критерію. Під критерієм
безпеки варто розуміти ознаку або суму ознак, що
свідчать про те, чи характеризується підприємство
економічною безпекою чи ні. Такий критерій повинен
дозволяти не лише констатувати наявність економічної
безпеки підприємства, а й оцінювати її рівень. Якщо
призначення критерію зводитиметься тільки до
констатації стану безпеки, то в цьому випадку не
оминути надмірної суб’єктивності оцінки. Крім того,
кількісну оцінку рівня економічної безпеки доцільно
здійснювати
за
допомогою
показників,
які
використовуються в плануванні, обліку й аналізі
діяльності підприємства, що є передумовою практичного
використання цієї оцінки.
У науковій літературі вже давно вдавалися до спроб
кількісного оцінювання рівня економічної безпеки
підприємства. Це призвело до появи таких підходів:
індикаторного, ресурсно-функціонального, забезпечення
програмно-цільового
управління
розвитком
підприємства, наявності чистого прибутку, рівня
розширеного
відтворення
ресурсів
та
майна
підприємства, ефективності маркетингової орієнтації
підприємства. У цьому контексті варто узагальнити, що
рівень економічної безпеки первинної ланки економіки є
належним (високим) у тому випадку, коли показники
економічної ефективності діяльності є високими, а
також,
коли
підприємство
є
ліквідним
та
платоспроможним, гарантується збереженість його
майна та інформації, здійснюється планування і
прогнозування діяльності.
Так, при індикаторному підході рівень економічної
безпеки визначається за допомогою так званих
індикаторів. Вони розглядаються як порогові значення
показників, що характеризують діяльність підприємства
в різних функціональних областях, дотичних до
економічної безпеки. Оцінювання економічної безпеки
підприємства встановлюється, виходячи з порівняння
фактичних показників його діяльності з індикаторами.
Очевидно, що індикаторний підхід запозичено з
методики оцінки рівня економічної безпеки держави.
Формування системи індикаторів і розрахунок
інтегрального
індикатора
економічної
безпеки
передбачені Концепцією економічної безпеки України.
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Оцінювання рівня економічної безпеки підприємства
на основі індикаторного підходу припускає визначення з
високим рівнем точності бази порівняння – індикаторів.
Саме рівень точності індикатора в цьому випадку і є
проблемою, адже на сьогодні відсутня методична база
визначення індикаторів, які враховують особливості
діяльності підприємства, обумовлені зокрема його
галузевою
приналежністю,
формою
власності,
структурою капіталу, існуючим організаційно-технічним
рівнем. А якщо ще додати необхідність постійного
уточнення величини індикатора внаслідок постійної
динаміки зовнішнього середовища і внутрішніх змін у
діяльності суб’єкта господарювання, то проблема
ускладнюється. У цьому випадку виникає необхідність
постійного коригування системи показників, що є
індикаторами економічної безпеки підприємства, а це
спричиняє збільшення трудомісткості управлінських
робіт і вимагає залучення висококваліфікованих
фахівців.
Відповідно до ресурсно-функціонального підходу
оцінка рівня економічної безпеки підприємства
здійснюється на основі оцінки стану використання
корпоративних ресурсів за спеціальними критеріями.
При цьому як корпоративні ресурси розглядаються
чинники бізнесу, а саме ресурси: капіталу (акціонерний
капітал і позикові фінансові ресурси), персоналу,
інформації й технології, техніки та устаткування, прав
(права на використання патентів, ліцензії й квоти на
використання природних ресурсів, а також експортні
квоти, права на користування землею), роль яких
постійно зростає.
Ресурсно-функціональний підхід до оцінки рівня
економічної безпеки підприємства є досить широким.
Проте спроба охопити всі функціональні складові
діяльності підприємства може призвести лише до
«певного розмивання» суті (основ) поняття економічної
безпеки. До того ж, визначення її рівня з використанням
сукупного критерію, що розраховується на основі
висновків кваліфікованих експертів, не гарантує його
об’єктивності, оскільки нереально повністю позбутися
суб’єктивної думки експертів. Крім того, відомо, що
інтеграція показників із використанням будь-якого з
відомих підходів, у тому числі за допомогою частки
значущості показників, як це пропонує Е. Олейников,
призводить до зниження точності й достовірності
оцінки. Положення і методи цього підходу багато в чому
збігаються зі звичайним аналізом ефективності
використання наявних у підприємства ресурсів, що не
зовсім відповідає вимогам до якісної оцінки
безпосередньо його економічної безпеки та її рівня, а це
примушує задуматися над важливістю та доцільністю
застосування цього підходу.
В. Забродський запропонував використовувати для
оцінки економічної безпеки підприємства підхід, що
відображає принципи та умови програмно-цільового
управління і розвитку. Відповідно до нього оцінка
економічної безпеки підприємства ґрунтується на
інтеграції сукупності показників, що визначають її
рівень. При цьому використовується декілька рівнів
інтеграції показників і такі методи їх аналізу, як
кластерний та багатовимірний. Підхід відрізняється
високим рівнем складності, проводиться, як правило, з
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використанням методів математичного аналізу і якщо в
дослідницькій роботі дозволяє отримати достовірні
результати, то в практичній діяльності використання
ускладнене. До того ж, оцінка стійкості сукупного
інтегрального показника при заданій області його зміни
є складною. Крім того, запропонований автором підхід
до оцінки стійкості сукупного інтегрального показника
дозволяє
оцінити
рівень
економічної
безпеки
підприємства, але швидше з позиції математика, а не
менеджера.
Здійснивши аналіз найбільш поширених підходів до
оцінки рівня економічної безпеки підприємства, можна
зробити висновок, що їх складно використовувати на
практиці в межах запропонованого трактування. Дещо
необґрунтованим із запропонованих в економічній
літературі підходів до оцінки рівня економічної безпеки
підприємства є підхід, згідно з яким в якості критерію
економічної безпеки використовується наявність
прибутку. У випадку, коли підприємство не отримало
прибуток або й зазнало збитків, не можна стверджувати
про дотримання інтересів підприємства а, отже, й
перебування в економічно безпечній зоні. Навпаки, в
цьому випадку перед підприємством реально постає
загроза
банкрутства.
Прибуток
підприємства,
виступаючи абсолютною величиною, може розглядатися
як підстава, передумова для висновку про наявність у
підприємства економічної безпеки. Такий висновок
можна зробити виходячи з того, що наявність прибутку
свідчить про позитивні результати використання
ресурсів
підприємства,
тобто
дозволяє
йому
відшкодувати витрати на придбання і продаж товарів,
вносити необхідні платежі до бюджетів різних рівнів і,
принаймні, забезпечити просте відтворення. Отримання
підприємством прибутку свідчить про узгодження до
певної міри його інтересів із інтересами суб’єктів
зовнішнього середовища. Проте абсолютна величина
чистого прибутку підприємства не дозволяє встановити
рівень цього узгодження і, відповідно, вжити необхідні
заходи. До того ж, абсолютна величина прибутку
підприємства не дозволяє встановити міру інтенсивності
експлуатації його активів, тобто встановити «ціну»
отримання прибутку. Очевидно, що при оцінці
економічної
безпеки
підприємства
можуть
використовуватися результати порівняння величини
отриманого чистого прибутку з вибраними для цієї мети
базами порівняння, наприклад із величиною витрачених
ресурсів. У цьому випадку відповідність прибутку
підприємства
витратам
діяльності
і
величині
використаного капіталу встановлюється за допомогою
показників рентабельності витрат і загального капіталу,
що дозволяє оцінити ефективність господарської
діяльності підприємства і, до певної міри, його
фінансову стійкість.
Ефективність використання ресурсів підприємства
тільки до певної міри характеризує його економічну
безпеку, оскільки відображає не стільки міру
гармонізації його інтересів із інтересами суб’єктів
зовнішнього середовища, скільки такі його внутрішні
особливості діяльності, як рівень прогресивності
технологічного процесу, управління ним і персоналом.
Крім того, ефективність господарської діяльності
відображає ретроспективний стан економічної безпеки

підприємства, оскільки використовувані при розрахунку
показники
рентабельності
витрат
і
капіталу
відображають попередній стан підприємства. До того ж,
ефективність діяльності не враховує повною мірою
ринкових
позицій
підприємства.
Показники
рентабельності витрат і загального капіталу, хоч і є за
своєю природою більш інформативними, також не
дозволяють встановити, на скільки повно дотримані
інтереси підприємства, хоча це і можна, проте досить
неточно, встановити шляхом порівняння величини цих
показників із показниками аналогічних підприємств.
Неточність
способу
обумовлена
складнощами
встановлення аналогічності підприємств, оскільки вона
не може виникати навіть з таких ознак, як їх галузева
приналежність,
вид
діяльності
або
величина
експлуатованого капіталу, а також різноманітністю
інтересів підприємства і різною мірою значущості
однаково формульованого інтересу для різних, хоч і
аналогічних, підприємств.
В економічній літературі можна виділити підхід,
згідно з яким для оцінки рівня економічної безпеки
підприємства пропонується використовувати порівняння
величини інвестицій суб’єкта господарювання з обсягом
засобів, спрямованих на забезпечення економічної
безпеки. Пропонований підхід ґрунтується
на
встановленні значення розширеного відтворення
капіталу підприємства для дотримання його інтересів, їх
узгодження з інтересами суб’єктів зовнішнього
середовища. За наслідками оцінки можна встановити
рівні економічної безпеки підприємства.
Отже, арсенал методичних підходів до оцінки рівня
економічної безпеки суб’єкта господарювання є доволі
широким та дозволяє визначати характеристики як
функціональних складових безпеки, так і різних
напрямів його діяльності. Крім того, описані методи
можуть застосовуватися не диференційовано, а разом у
межах процесу управління економічною безпекою
підприємства.
Належний моніторинг і повноцінна діяльність із
гарантування
економічної
безпеки
підприємства
потребують створення ефективної динамічної системи
заходів,
спрямованих
на
досягнення
стійкого
функціонування і розвитку підприємства, своєчасної
мобілізації і раціонального використання ресурсного
забезпечення в умовах дії зовнішніх і внутрішніх загроз.
У випадку системного підходу як вхідні впливи
розглядають сукупність економічних інтересів, цілей
підприємства, загроз, а виходами є різновиди станів
підприємства.
При дослідженні безпеки важливим є поділ чинників
на ті, що позитивно і негативно впливають на результати
функціонування підприємства. При цьому негативними
є загрози фінансово-господарській діяльності, тобто
сукупність умов, процесів, чинників, які перешкоджають
реалізації економічних інтересів (йдеться про місію і
цілі на відповідному етапі життєвого циклу) чи
створюють небезпеку для суб’єкта господарської
діяльності. Крім того, загрозу економічній безпеці
можна розглядати як збиток, інтегральний показник
якого
характеризує
рівень
зниження
(втрати)
економічного
потенціалу
підприємства
за
досліджуваний період.
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Виявлення і вживання заходів, спрямованих на
запобігання загрозам економічної безпеки, припускає
систематичну аналітичну і прогнозну діяльність з
аналізу стану підприємства в результаті виконання його
стратегічних рішень, під впливом усіх тенденцій і
процесів, включаючи зміну попиту на товари, обсяги
інвестицій тощо.
Особливості виробничо-технологічного процесу,
ускладнені
непростим
фінансово-економічним
становищем у державі, невисокою купівельною
спроможністю населення та малокерованим (з боку
держави) процесом розвитку конкурентного середовища
визначають широкий спектр загроз життєздатності
підприємств.
Усвідомлення
джерел
загроз,
обґрунтування управлінських рішень із їх локалізації
потребують декомпонування та типологізації найбільш
істотних загроз безпеці.
За результатами аналізу сучасних умов та
характеристик середовища підприємницької діяльності
видається
об’єктивно
доцільним
виокремлення
сукупності таких внутрішніх та зовнішніх ризиків і
загроз (узагальнених за структурними складовими
економічної безпеки).
Типологізація економічних ризиків та загроз
диференційовано за кожною структурною складовою
економічної безпеки дозволила визначити їх доволі
широку сукупність, що походить із внутрішнього та
зовнішнього середовища функціонування підприємства.
Виявлено, що з огляду на особливості ведення
фінансово-господарської
діяльності
комунальних
підприємств найбільш негативні наслідки можуть
зумовити загрози, які стосуються фінансової, технікотехнологічної, продуктової та інформаційної складових
безпеки. Ці ризики та загрози повинні відслідковуватися
в процесі фінансово-господарської діяльності, а зусилля
управлінського персоналу доцільно зосередити на їх
ліквідації.
Висновки.
Проаналізувавши
формулювання
економічної безпеки підприємства багатьма вченими,
можна
узагальнити,
що
економічна
безпека
підприємства – це комплексна характеристика, під якою
розуміють рівень захищеності всіх видів потенціалу
підприємства від внутрішніх і зовнішніх загроз, що
забезпечує стабільне функціонування та ефективний
розвиток і потребує управління з боку керівництва
підприємства. Економічній безпеці підприємства
властивий подвійний характер – з одного боку, вона
забезпечує можливість власного функціонування, з
іншого є частиною (елементом) економічної безпеки
системи вищого рівня і суб'єктом, що забезпечує
виконання функцій регіоном, державою. Дослідження
сутності економічної безпеки підприємства показало, що
в економічній теорії і практиці не існує однозначної
термінології щодо її визначення.
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КРАУДФАНДИНГУ: СВІТОВА
ТА ВІТЧИЗЯНА ПРАКТИКА
У статті розглянуто основні показники розвитку краудфандингу як альтернативного джерела
фінансування проектів у світі, досліджено основні причини, що стримуються розвиток краудфандингу в
Україні.
Ключові слова: краудфандинг, краудандингова платформа, Спільнокошт, Українська біржа благодійності.

млрд. дол. США

Постановка проблеми. У період активних
трансформаційних змін в економіці України, що
супроводжується
стрімким
зростанням
обсягу
бюджетного
дефіциту,
згортанні
обсягів
довгострокового
державного
фінансування
та
кредитування, а також збільшенням рівня безробіття в
країні постає об’єктивна необхідність пошуку нових
механізмів економічного зростання. На сьогодні
потенціал швидкого росту демонструють різноманітні
інноваційно-орієнтовані проекти, для яких характерним
є високий рівень ризикованості, і тому гостро постає
проблема пошуку джерел їх фінансування. Проте в
сучасних умовах стрімкого розвитку набирає такий
альтернативний механізм фінансування амбітних та
новітній ідей як краудфандинг, який залучає все більше
проектів та спонсорів і потребує більшого дослідження
та регулювання з боку держави.
Теоретичним аспектам розвитку краудфандингу
приділено значну увагу з боку вітчизняних та
зарубіжних науковців, а саме: B.Б. Рибицького [1],
А.О. Фоменко [6], Т.Ю. Климко [9]. Вагомий внесок в
світовий
краудфандинг
внесли
дослідження
представників Кембриджського університету разом з
такими галузевими організаціями як Європейська
мережа
краудфандингу
(European
Crowdfunding
Network) та CrowdfundingHub.
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Метою статті є аналіз основних тенденцій розвитку
світового краудфандингу та визначення основних сфер
фінансування проектів за його участю, а також
дослідження спеціалізації краудфандингових платформ
в Україні.
Виклад основного матеріалу. Краудфандинг (з анг.
сrowdfunding, crow- «натовп», funding – «фінансування»)
-колективна співпраця людей, які добровільно
об’єднують наявні ресурси (найчастіше грошові кошти),
щоб підтримати зусилля інших осіб або організацій. Має
два цільових направлення фінансування-соціальні
аспекти та підтримка малого бізнесу і стартаппроектів [1]. Для України це поняття є досить новим,
зазвичай його розглядають як один з напрямків
краудсорсингу та фандрайзингу. Краудфандинг є
відносно новим методом фінансування проектів через
мережу Інтернет, його також можна визначити як
діяльність юридичних, фізичних осіб або ж держави,
спрямована на досягнення цільових орієнтирів, шляхом
фінансування за участі значної кількості осіб.
У світі краудфандинг, як альтернативне джерело
фінансування, в динаміці наближається до традиційного
способу фінансування стартапів – венчурного капіталу, і
до кінця 2015 року майже половина стартапів та інших
проектів
будуть
фінансуватися
за
допомогою
краудфандингу (рис.1.).
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Рисунок 1. – Динаміка фінансування стартапів та інших проектів
у світі за період 2009-2015 рр., млрд. дол. США [3, 4]

2015(прогноз)

148

Scientific Journal, Virtus, December # 4, 2015

За період 2009-2015 рр. відбулася трансформація
джерел фінансування стартапів та інших проектів у світі,
а саме станом на 2009 р. технологічні новинки та
результати наукових розробок в основному мали
фінансову підтримку за рахунок функціонування
венчурного бізнесу, тоді як у 2015 р. фінансування за
рахунок краудфандингу та венчурного капіталу
відбувалося майже на одному рівні в середньому
близько 36450 млрд. дол. США на рік. Показовим є той
факт, що середній темп зростання фінансування за
рахунок венчурних капіталістів становить 110%, що є
досить незначним в порівнянні з краудфандингом,
середній темп зростання якого досяг рівня 188%, це
говорить про закріплення його як одного з провідних
джерел фінансування суб’єктів, які потребують кошти
для розвитку.
Суттєвий приріст в 2014 році відбувся за рахунок
активної участі представників Азіатських країн у
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краудфандингу, оскільки саме в цьому регіоні відбулось
зростання у 3,2 рази і показник встановився на рівні
3,4 млрд. дол. США, що дещо випереджає Європу з
показником 3,26 млрд. дол. США. Лідером в цій галузі
вважається Північна Америка, у 2015 році показник зріс
близько у 1,4 рази і становить 9,46 млрд. дол. США.
Основними напрямками фінансування заходів з
використанням системи краудфандингу є бізнес та
підприємництво, які займають 41,3 % всіх фінансових
транзакцій, соціальні проекти (18,9 %), кінофільми
(12,2 %), нерухомість (6,2 %), музика та мистецтво
(4,6 %).
Дослідники Кембриджського унівеститету виділили
ТОП-16 країн Європи, за сумою транзакцій
альтернативних джерел фінансування [2], де перше
місце посіла Велика Британія з показником 2337 млн.
євро або 74,3% всіх транзакцій (рис. 2).
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Рисунок 2. Обсяг краудфандингу у деяких країнах Європи станом на 2014 р., млрд. євро[2]
оподаткування основних суб’єктів цієї схеми. Це
Основна схема руху коштів краудфандингу, якою
пов’язано з вітчизняним законодавством, яке досі не
користуються в Україні та більшості європейських
включає краудфандинг як сферу діяльності, яку потрібно
країнах (рис. 3) має багато невизначеностей в плані
окремо регулювати.

Рисунок 3. – Схема руху коштів при краудфандингу [9]
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Дана схема може бути спрощена за відсутності
краудфандингової платформи і використана для
залучення невеликої кількості ресурсів.
Основними великими краудфандинговими платформами є Спільнокошт [7] та Українська біржа благодійності
[8]. Після моніторингу цих платформ, можна дійти до
висновку, що Спільношт є більш універсальним, він
займається значною мірою збору коштів для стартапідей малого бізнесу, на розвиток провідних стилів
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мистецтва та фінансування соціальних проектів.
Українська біржа благодійності займається окремими
аспектами соціального життя, їх діяльність рідше
спрямована на соціальні групи, ніж на окремих
індивідів. Всього 2 платформи є незначним показником
в порівнянні з лідерами альтернативного виду
фінансування (рис.4), такими як Велика Британія (65
платформ), Іспанія (34), Франція (33), Німеччина (31) та
Нідерланди (31) [2].

Рисунок 4. Краудфандингові платформи Європи станом на 2015 рік[2]
Розробка краудфандингових платформ може стати
хорошим бізнесом, якщо зважати на те, що комісія від
розміщення проекту становить 5-10% і більше, все
залежить від числа захоплення аудиторії, для цього
використовують
синхронізацію
з
основними
соціальними мережами (Вконтакте, Facebook, Twitter,
Instagram тощо) та поштовими сервісами. Для прикладу,
українська платформа Спільнокошт, яка працює в сфері
краудфандингу з моменту започаткування проекту (2008
рік) зібрала 5 264 892 грн. для 84 успішних проектів. У
середньому на одного доброчинця(загальна кількість
14 653 особи) припало 359,3 грн на всі проекти та 4,28
грн на один проект [7]. Більшість коштів була залучена
за останні 4 роки, причому з кожним роком, індекс росту
становить близько 1,5 від попереднього.
В Україні краудфандинг тільки на стадії зародження і
відрізняється за своєю структурою від світових лідерів.
Українське законодавство ніяким чином не регулює
відносини краудфандингу, і тому часто виникає багато
питань, з приводу оподаткування отриманих коштів,
причому під оподаткування потрапляють і ті, кому
необхідні кошти, і ті хто їх надає. Щодо

краудфандингової платформи, то ставка оподаткування
залежить від того як її власник її зареєструє, чи буде це
фізична особа-підприємець або юридична особа.
Існують також проекти, які не можуть підлягати
оподаткуванню, тобто які не передбачають отримання
доходу. Для проектів комерційної спрямованості та
таких, що створювались з некомерційною метою, але
згодом почали приносити прибуток використовують
декілька систем оподаткування: для фізичних осіб
використають спрощену та загальну систему, для
юридичних – спрощену, загальну та пільгову.
Однією із вагомих переваг краудфандингу є
залучення до розвитку дійсно зацікавлених сторін, тобто
людина, яка зайнялась створенням ідеї, зможе не тільки
протестувати свою ідею, але й знайти перших
користувачів.
Потік
коштів
покаже
наскільки
суспільство потребує такої розробки. Головним
принципом є відкритість інформації, тобто будь-хто
може переглядати фінансові звіти проектів, кількість
внесків та їх суми тощо. Для прикладу можна навести
успішний інформаційний медіа-проект «Громадське
телебачення» [5]. Проект користувався платформою
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Спільнокошт та зумів зібрати необхідну суму, а саме
1 000 000 грн. за 78 днів, проект користувався
платформаю 110 днів, і навіть після здобуття необхідної
суми, кошти продовжували надходити і досягли рівня
1 241 111 грн.. Кількість внесків склала 3908, середній
внесок становив 270,79 грн., що є досить високим
показником для України. Сама ж платформа заробила
10% від зібраних коштів, тобто 124 111 грн.
Проте Україна є непривабливою для іноземного
краудфандингу з декілької причин. По-перше, це значні
проблеми з податковим законодавством, яке кожного
року змінюється, це спричиняє неможливість співпраці в
довгостроковій перспективі, по-друге, нестабільність
економіки та національної валюти. Вітчизняні проекти
інформаційного спрямування та наукові розробки
продаються закордон на початкових стадіях свого
зародження через брак коштів на фінансування.
Українець більш схильний фінансувати соціальні
проекти, ніж віддавати кошти підприємцю-початківцю.
Рівень довіри суспільства невисокий, через значну
кількість шахрайства.
Висновки. У процесі аналізу краудфандингу було
досліджено динаміку росту транзакцій альтернативних
джерел фінансування, з чого можна зробити висновок,
що їх зростання відбувається високими темпами, що
спричиняє розвитку різних сфер наукового, соціального
та мистецького спрямування. Державі необхідно
прийняти серйозні зміни в податковому законодавстві
для подальшого стимулювання фінансування суб’єктів,
які того потребують. Держава повинна ставити перед
собою мету створення ефективного та прозорого
механізму для фінансування проектів.
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ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА
АВІАПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
У статті проаналізовані теоретичні основи системологічного устрою промислового підприємства,
виокремлені теоретичні і прикладні положення антикризового управління авіапромисловими
підприємствами, розкрита сутність концептуального підходу до формування системи антикризового
управління в авіапромислових підприємствах.
Ключові слова: криза, антикризовий менеджмент, антисипація, антисипативний антикризовий
менеджмент, превентивне управління, чинники виникнення і розвитку кризи, партисипативне управління.
Актуальність проблеми. В економіці України
актуалізувалася проблема досягнення товаровиробником
успіху в ситуації, яка ускладнюється циклічними
коливаннями ринкової кон'юнктури. Гострота проблеми
посилюється у зв'язку з тим, що у вітчизняного
виробника відсутній серйозний досвід протистояння
негативному
впливу
зовнішнього
оточення.
Випереджаюче
антикризове
управління
стає
перспективним напрямком наукових досліджень.
З урахуванням геополітичної обстановки, конфлікту
на Сході України і ситуації навколо Криму та в зв’язку з
економічною і соціально-політичною кризою, яка не
припиняється,
предметом
досліджень
проблем
антикризового менеджменту мають стати теоретикометодичні засади формування системи довгострокового
виживання та успішного розвитку авіапромислового
підприємства в умовах існування кризових фаз
підприємницької динаміки, припинення співпраці
оборонних комплексів України і РФ в галузі
двигунобудування і літакобудування та опрацювання
практичних рекомендації щодо забезпечення ефективності управління підприємствами в екстремальних
умовах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.В області
дослідження
проблематики
управління,
що
спеціалізується на феномені кризи слід зазначити роботи
Альтмана [1], Ешлі [2], Бартона [3] Бівера [4], та інших.
Дослідження проблем антикризового менеджменту і
його завдань міститься в роботах вітчизняних вчених:
Лігоненко [5]; Мороза [6], Богоніколоса [7], Великої,
Клебанової [8 ], Терещенка, Терлецької, Туленкова,
Штангрета [9 ] тощо.
Постановка
питання
про
необхідність
випереджаючого підходу в антикризовому менеджменті
авіапромислових підприємств із різним ступенем
присутності його вирішення міститься в роботах вчених
Національного авіаційного університету: Кулаева,
Загорулько, Ареф’евої [10], Панченко, Пілецької,
Новікової.

Разом із тим слід зазначити, що в публікаціях
вітчизняних та зарубіжних вчених дана область
економічних знань висвітлена з недостатнім ступенем
систематизації, повноти і точності. В дослідженнях не
запропонована інтегрована версія кризи в динаміці
об'єднала:
логіко-теоретичні
модельні
побудови,
орієнтовані на етапи життєвого циклу авіапромислового
підприємства; елементно-структурну його версію;
монетарну модель появи, розвитку та вирішення
кризових труднощів.
Президенти і Уряд усвідомлюють гостроту проблеми
кризи в цілому і в розвитку авіаційної промисловості
зокрема [11-13]
Метою статті є дослідження процесів формування,
управління та реалізації антикризового менеджменту в
авіапромислових підприємствах та розроблення й
обґрунтування теоретико-методичних засад подолання
кризи
авіапромислового
підприємства,
розробка
концепції випереджаючого антикризового менеджменту
стосовно вітчизняної авіапромисловості.
Виклад основного матеріалу.Наразі очевидною стає
необхідність розробки теоретико-методичних засад
розв’язання
задач
формування
концепції
випереджаючого
антикризового
управління
в
авіапромислових
підприємствах,
опрацювання
технологічної бази та інформаційно-методичного
забезпечення такого управління.
Розширення методичного апарату антикризового
управління та його використання для розробки
інструментів такого управління. впливає на підвищення
внутрішньо-системної
(антикризової)
стабільності
роботи авіапромислових підприємств [8, с.57].
Криза – це несприятливе для організаційноекономічної системи порушення рівноваги, її деградація
або незадовільні параметри [6, с.89].
Антикризове управління – це комплекс принципів,
форм і методів розробки і реалізації низки управлінських
рішень, спрямованих на оперативне виявлення небезпеки
кризи, діагностики причин її виникнення, заходів для
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зниження негативних наслідків, а також створення
відповідних умов за допомогою раціонального
використання наявного потенціалу підприємства і
мінімізації витрат для своєчасного подолання кризи й
відновлення життєздатності [3, с.218].
Авторами
опрацьоване
своє
визначення
антикризового управління, яке в будь-якому випадку має
бути антисипативним і превентивним, тобто –
випереджаючим.
Отже, в авторській редакції під антикризовим
управлінням – будемо розуміти управління внутрішнє,
цільове, випереджаюче (попереджувальне), що має і
стратегічну і оперативну складову, яке має бути націлене
на пошук і вибір прийнятного способу дій для
забезпечення точності руху керованого об'єкту з обраної
попередньої траєкторії, у зв’язку із чим повинен
здійснюватися
контроль
маршруту
руху,
встановлюватися небажані відхилення і вживатися
оперативні заходи щодо їх усунення; це – постійний
розвиток та довгочасне виживання підприємства,
оскільки за умови правильної антикризової стратегії
підприємство може не піддаватися впливу кризових
тенденцій протягом тривалого періоду.
Антисипативний
антикризовий
менеджмент
представляє самостійний реалізований на систематичній
основі вид діяльності, спрямованої на спостереження за
підприємницьким
середовищем,
щоб
подолати
невизначеність, на своєчасне розпізнавання загроз і
можливостей кризи з тим, щоб розробити і
проконтролювати реалізацію комплексу заходів у
відповідь, які гарантують адаптацію авіапромислового
підприємства в нових обставинах [2, с. 48].

Зовнішні (екзогенні) фактори

Ефективність антикризового управління – це
здатність
приносити
оптимальний
ефект
від
впровадження відповідних антикризових програм з
максимально можливим збереженням всіх преференцій
при мінімальних витратах засобів і ресурсів [3, с. 284]
Головне завдання стратегічного (превентивного)
антикризового управління, з нашої точки зору, зводиться
до того, щоб передбачити та попередити появу загрози
виживанню і розвитку системи, підвищити опірність
підприємства до очікуваних дій критичних факторів
шляхом завчасної розробки спеціальних антикризових
сценаріїв.
Превентивне
антикризове
управління
орієнтовано на перспективу [10, с. 202].
Як відомо, антиципація - це передбачення майбутніх
подій, яке не представляє собою висновку з інших знань.
Воно відрізняється як від очікування, що спирається на
ймовірнісні умовиводи від минулого до майбутнього, так
і від пророкування, що є дедуктивним поясненням
майбутніх явищ на основі відомих загальних
принципів [4, с. 54].
Отже антисипативний антикризовий менеджмент
представляє самостійний реалізований на систематичній
основі вид діяльності, спрямованої на спостереження за
підприємницьким
середовищем,
щоб
подолати
невизначеність, на своєчасне розпізнавання загроз і
можливостей кризи з тим, щоб розробити і
проконтролювати реалізацію комплексу заходів у
відповідь, які гарантують адаптацію авіапромислового
підприємства в нових обставинах.
Основні причини виникнення кризи в підприємстві
наведені на рис. 1, розроблені автором на підставі аналізу
наукових шкіл та літературних джерел [1-3, 5, 6, 8, 10].

Внутрішні (ендогенні) фактори

спад кон’юнктури в економіці загалом
низька якість менеджменту
зменшення купівельної
спроможності населення

недоліки в організаційній структурі

нестабільність фінансового та валютних
ринків

низький рівень кваліфікації персоналу

посилення конкуренції в галузі

недоліки у виробничій сфері

криза самої галузі авіабудування

значний рівень інфляції

низький рівень маркетингу та втрата
ринків збуту продукції

Рис. 1. – Причини виникнення фінансової кризи на підприємстві (розроблено авторами)
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Екзогенні і ендогенні фактори згруповані автором на
основі вивчення літературних джерел.
Чинники виникнення і розвитку кризи авіабудівної
промисловості України, досліджені автором, наведені в
табл. 1.
У традиційному розумінні, тобто у світлі загальної
теорії систем, підприємство насамперед асоціюється з
системою. Підприємство — це така, що має певні межі,
структурована виробничо-господарська система, що
орієнтована на виживання і розвиток (зростання), яка

153

має певні характеристики. Її ключові характеристики у
авторській редакції наведені на рис. 2.
Поглиблене
дослідження
сутнісно-змістовних
аспектів антикризового менеджменту авіапромислових
підприємств виявило два принципово можливих
режимів його здійснення: антисипативний і реактивний.
Характеристики підвидів антикризового управління
промислового підприємством, розроблена автором,
наведена в табл. 2.

Таблиця 1
ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ КРИЗИ АВІАБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
УКРАЇНИ
1. Незадовільне керівництво, як первинний внутрішній чинник і головна першопричина розвитку
кризи, а саме:
- владний склад керівників,
- недостатні знання керівництва;
- незбалансовані адміністративні команди;
- відсутність стратегічного підходу;
- слабка дисципліна;
- аморальність і недостатність ентузіазму.
2. Недостатній контроль, який проявляє себе в трьох аспектах: відсутність планування і
необґрунтоване ухвалення рішень.
3. Недостатній фінансовий контроль.
4. Недостатність маркетингових зусиль.

Рис. 2. – Ключові характеристики виробничо-господарської системи
(авторська редакція)
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Таблиця 2

Характеристики підвидів антикризового управління промисловим підприємством
(розроблено авторами)
Класифікаційна ознака
Підвиди управління
Антисипативне
Реактивне
Мета
Довгострокове функціонування фірми Ліквідація фірми як юридичної
в конкурентному ринковому
особи, якщо неможливо іі
середовищі
повернення до платоспроможного
станом
Суб’єкт управління
Власник або загальні збори учасників Призначений керуючий,
(акціонерів)
ліквідаційна комісія
Об’єкт управління
Потенціал, прибуток та ліквідність
Борги та майно
Направленість впливу суб’єкта
Профілактика (попередження)
управління
Тривалість періоду використання та Термін законодавчо не обмежений;
його законодавче обмеження
діє, поки підприємство зберігає
фінансову спроможність

Часова орієнтація управління
Спосіб досягнення системи
Ціннісні пріоритети

Спосіб розробки рішення
Стильові особливості виконання
функцій керівництва
Тип структурної взаємодії

Примушення

Термін законодавчо обмежений
процедурою банкрутства;
максимально можливий період для
відновлення платоспроможності
боржника чітко обумовлений в
законі
Головним чином стратегічна
Наголос в основному на тактичне
перспектива
управління
Розробка стратегічного балансу
Підготовка ліквідаційного балансу
Лідерство у всіх його аспектах,
Відповідне задоволення інтересів
нововведення, збереження робочих
всіх учасників (кредиторів,
місць, створення сприятливого
акціонерів, працівників і т.д.),
психологічного клімату в колективі та створення умов для відродження
ін.
бізнесу та ін.
В основному колегіальний
Заснований головним чином на
реалізації єдиноначальності в
управлінні
Відповідають партисипативному
Обумовлюються автократичним
управлінню
управлінням
Переважає координація
Переважає субординація

Порівняльна характеристика критеріальної оцінки
підвидів
антикризового
управління,
розроблена

авторами наведена в табл. 3.

Таблиця 3
Порівняльна характеристика критеріальної оцінки підвидів антикризового управління
(розроблено авторами)
Критеріальна ознака
Антикризовий менеджмент
Антисипативний
Реактивний
1
2
3
Часовий горизонт
Може бути визначений як достатньо Обмежено коротким часовим
віддалений горизонт прогнозів
інтервалом у зв'язку з законодавчо
встановленим терміном для
ініціювання процедури банкрутства
Мета
Довготривале збереження і розвиток Виживання організованої системи
організованої системи
при реалізації загрози
Способи досягнення мети
Створення потенціалу успіху
Переорієнтування втрат в прибуток,
відновлення платоспроможності
Центральні об’єкти управління
Носії потенціалу успіху (поля
Наявна виробнича база. Товарнобізнесу) Стратегічні ключові
матеріальні запаси.
ресурсні компетенції Довгострокова Сформований кадровий потенціал.
потреба у фінансових ресурсах
Продуктові витрати Продажні ціни.
Ризики, пов'язані з підприємством
Сальдо надходження і відтоку
коштів
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Продовження таблиці 3
1
Залученість рівнів управлінської
ієрархії
Ступінь невизначеності при
підготовці рішень, які
стосуються можливої загрози
Вид розв'язуваних проблем,
пов'язаних із загрозою
Спектр пошуку, оцінки та вибору
альтернатив
Потреба в інформації
Відношення до менеджменту

Головна задача

Ключові заходи

Бажаний стан системи
перетворень
Інструментарій

2
Головним чином вище керівництво

3
Всі рівні управління з упором на нижчі
ланки
Низька через усвідомлення загрози,
впевненості в його появі

Висока у зв'язку з необхідністю
попереджувальої дії до появи загрози
Слабко-структуровані і
неструктуровані
Широкий

Добре структуровані проблеми
Істотно обмежений минулим досвідом

Переважно про стан зовнішнього
середовища
Швидше позитивне, сформоване як
орієнтир на нове, що звільняє
систему від ірраціонального, від
нереальних цілей, від застарілих
норм і правил
Вибір оптимальних варіантів
стратегічного і оперативного
реагування

Головним чином про стан внутрішнього
середовища
Чітко негативне, асоційоване з загрозою
суверенітету підприємства і орієнтоване
на збереження організованої системи

Контрзаходи: освоєння нових сфер
бізнесу; диверсифікація, ініційована
відмова від вузької предметної
спеціалізації підприємства;
широкомасштабне оновлення
основного капіталу; паралельне
здійснення програм оперативних дій
Структурна перебудова і переклад
організованої системи в якісно новий
стан, що підсилює його адаптацію до
дестабілізуючих чинників
Прогнози та передбачення кризових
труднощів, аналіз проблемних
областей, стратегічних «вузьких»
місць, обмежень

При
реактивному
антикризовому
управлінні
здійснюється управління кризовими комунікаціями,
безпекою і збереженням ресурсів, відновлення
ефективної діяльності підприємства. Інтерактивне
антикризове
управління
підтримує
ефективне
функціонування підприємства, запобігає виникненню
кризових явищ і здійснює навчальну функцію [7, c. 12].
Для
реактивного
антикризового
управління
характерна початкова реакція на оперативні заходи, коли
підприємство ще не підготовлено до незвичних

Апробування різних варіантів жорстких
і швидких заходів, що зумовили
минулий успіх, концентрація зусиль на
досягненні економії
Оперативні заходи і посилення режиму
економії: стимулювання збуту;
зниження цін для пожвавлення попиту;
ліквідація запасів невстановленого
обладнання і неліквідних продуктів;
різке зниження витрат, що забезпечують
поліпшення майбутньої діяльності
Відновлення до-кризового стану
системи промислового підприємства
Рівноважний аналіз, аналіз витрат і
результатів, аналіз фінансових
коефіцієнтів, аналіз прибутку і
ліквідності.

стратегічних загроз, але замість того, щоб застосовувати
послідовний ряд відповідних заходів, воно аналізує дані,
обирає і здійснює комбінацію контрзаходів, яка
видається оптимально [1, с.104].
Коли їх низька результативність стає очевидною,
підприємство рішуче переходить до стратегічних заходів
антикризового управління. Порівняльна характеристика
стратегічного
і
антисипативного
антикризового
управління авіабудівним підприємством наведена в
табл.4 [6, с.112].

Таблиця 4
Порівняльна характеристика стратегічного і антисипативного антикризового управління підприємством
Відмінна ознака
1
Кінцева мета, що асоціюється
з успіхом

Стратегічне управління
2
Досягнення близького до
оптимального функціонування
системи

Антсципацівне управління
3
Забезпечення виживання і по можливості
зростання системи в умовах циклічної
макродинаміки і підприємницької
динаміки
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Продовження таблиці 4
1
Проблеми області
управління

2
Дослідження
можливостей
завоювання та збереження лідерства
на ринку, формулювання стратегій,
розвиток ділових здібностей

Ключовий об’єкт управління

Конкурентні переваги (зовнішні) і
ефективність (внутрішні)

Орієнтація

На продуктивність використання
ресурсів, отримання оптимального
доходу
від
стратегічної
інвестиційної діяльності
Досягнення
стратегічних
результатів:
ринків,
продуктів,
технологій

Фокус управлінських зусиль

Критерій інтегральної оцінки
діяльності менеджменту

Послідовна і повна
обраної стратегії

Роль фінансово –
економічних розрахунків

Обмежується
переважно
з'ясуванням
достатності
рівня
повернення
інвестицій
в
довготривалій перспективі

Головна ланка контролю

Відхилення реалізованої стратегії
від оптимальної

Основні інструменти

PEST-аналіз, GAP-аналіз, SWOTаналіз
та
інші
методи
конфронтаційного аналізу, АВСаналіз, оптимум Парето

Підприємницько-правове
структурування

Залежить від виробленої стратегії,
передбачає
утворення
служби,
відповідальної
за
розробку
стратегічних рішень

Загальна
схема
реалізації
інтерактивного
антикризового
управління
як
технології
випереджаючого антикризового менеджменту як
проблемно-орієнтованого
процесу
наведена
на
рис. 3 [5, с. 413].
Висновки. 1. Критичне осмислення авторами точок
зору вчених про видове розмаїття управлінських
функцій, дало можливість зробити визначення
антикризового управління як інтегрованого, послідовно
реалізованого принципу переваг попереджувального
управлінського впливу.
2. Проведене
дослідження
авіапромислового
підприємства з системологічних позицій, дозволяє
визначити його як таке, що має певні межі, складну,
ієрархічно
структуровану
виробничо-господарську
систему, орієнтовану на виживання і зростання (тобто
успішний розвиток). Організована система, якою
виступає авіа-виробниче підприємство, розглянута в

реалізація

3
Розробка
ефективних
механізмів
прогнозування та діагностики криз для
обґрунтування «маршруту» руху, що
гарантує майбутній успіх при дії
дестабілізуючих критичних чинників
Потенціал успіху чи потенційні здібності і
можливості довготривалого отримання
прибутку
На оптимізацію фінансового результату
діяльності (цінності капіталу, прибутку,
суми покриття, рентабельності, ROI тощо)
Виявлення всіх шансів і ризиків,
пов'язаних з отриманням бажаного
прибутку в умовах очікуваної кризи при
збереженні гарантій ліквідності і їх
адекватний облік при розробці програми
дій
Отримання
фінансового
результату,
необхідного для збереження і успішного
розвитку підприємства у важкі кризові
часи
Визначається необхідністю балансування
оперативних рішень, орієнтованих на
результат і ліквідність, зі стратегічними
рішеннями, націленими на вдосконалення
та розвиток потенціалу успіху
Відхилення
від
заданого
планом
«маршруту» руху до потрібного для
довгострокового виживання результату
Моделювання елементарних катастроф,
техніка песимістичних сценаріїв розвитку,
стеження за індикаторами раннього
попередження, аналіз критичних зв'язків,
PIMS-аналіз
Здійснюється
на
основі
критерію
збереження
і
успішного
розвитку
підприємства, для сприяння досягненню
кінцевої мети створюється спеціальна
служба

роботі у вигляді автономної цілісності, але під кутом зору
її сумісності із навколишнім середовищем; в
безперервному русі, але з позицій збереження динамічної
рівноваги; в ієрархічній єдності її структурних
компонентів, але при активному відстеженні наростання
внутрішніх протиріч, що дозволяються шляхом якісних
перетворень системи, зачіпають і його структуру.
3. Нами встановлено, що діяльність свідомо створеної
системи, щоб бути успішною, повинна підкорятися
задоволенню потреб зовнішнього середовища, у зв'язку із
чим у неї повинні існувати особливі відносини з цим
середовищем. Перебуваючи в тісному контакті із
зовнішнім
середовищем,
виробничо-господарська
система, як інтегрована складова розгалуженої
динамічної
макросистеми,
неминуче
виявляється
схильною до впливу коливань ринкової кон'юнктури, що
породжує
об'єктивну
необхідність
налагодження
стеження за станом зовнішнього середовища.
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Система раннього
попередження

Моделі елементарних катастроф
Техніка сценаріїв

Моніторинг зовнішнього середовища

Постановка
проблеми

157

«Спостережна» система
організації

Діагностика стану авіа-виробника

Оцінка реальності виникнення кризової ситуації та пов’язаних з нею
загроз та можливостей для авіапромислового підприємства (АПП)

Розробка антикризової
програми
Формування
нормативного плану

Пошук
альтернатив

Варіантні
ситуаційні плани

Визначення ключових припущень,
включаючи випадковості

Оцінка альтернатив

Прийняття рішення
(вибір альтернативи)

Вибір ситуаційного
плану до реалізації

Ідентифікація умов переходу до
критичного моменту

Перспективний стратегічний план

Уточнення здійснюваного цільового набору
стратегічного плану на період

Розгорнення генеральних монетарних цілей по полям бізнесу, продуктам,
структурним параметрам, підсистемам АПП

Директиви для
оперативного планування

Деталізація ключових цільових
показників в завданнях середньо –
короткострокових оперативних планів

Довідкове
завдання
постійних витрат

Реалізація
альтернатив

Конкретизація ціле-орієнтування завдань при формуванні
збалансованих поточних планів бюджетів

Контроль

Співставлення планових показників з фактично досягнутими,
аналіз причин та винних відхилень, прийняття коригувальних
заходів

Рис. 3. Технологія випереджаючого антикризового управління як проблемно-орієнтованого процесу
4. Отже, кінцевою метою стратегічного менеджменту
є
досягнення
близького
до
оптимального
функціонування авіапромислового підприємства на
основі правильного вибору головної стратегічної лінії
його поведінки, в той час як для антисипативного
антикризового менеджменту в якості такої мети
виступає забезпечення виживання і (по можливості)
зростання виробничо-господарської системи при
функціонуванні в циклічному ритмі макро- і
підприємницької динаміки.
5. Автори наполягають на необхідності застосування
інтегрованого підходу в дослідженні керованого об'єкта,
що передбачає аналіз авіапромислового підприємства як
складно-структурованого системного утворення і як
господарюючого
в
ринкових
умовах
суб'єкта.
Інтегрований аналіз, що проводиться із системологічних і
економічних
позицій,
відкриває
перспективи

встановлення критичних параметрів і зон, які вимагають
своєчасного управлінського втручання для підтримки
мікросистеми в квазі-стабільному становищі, незважаючи
на перманентно змінне конкурентне оточення і динамізм
внутрішнього розвитку.
Перспективи і напрямки подальших досліджень
проблеми.
Наразі стає очевидною необхідність формування
універсально-трансформаційної концепції розвитку
синергічних і ресурсно-функціональних принципів
антикризового
управління
авіапромисловим
підприємством. Це вимагає розробки методичних
положень
системно-універсального
підходу
до
управління потенціалом успіху авіапромислового
підприємства та ідентифікації моделі такого управління
в його інтегрованому антикризовому стратегічному
плані.
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Методичне обґрунтування заходів щодо підвищення
антикризової стійкості авіапромислових підприємств як
системи прийняття антикризових стратегічних рішень
можуть бути використані як методологічна база для
створення підрозділу антикризового управління в будьяких підприємствах авіапромисловості України будьякої форми власності.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ У
КРИМІНОЛОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ ПРЕВЕНТИВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ
У статті розглядаються позитивні і негативні аспекти багатоваріантності застосування
понятійного апарату у ході кримінологічного дослідження проблеми подолання злочинності
неповнолітніх у вітчизняній науці. Проаналізовано підходи до визначень превентивної діяльності, як
комплексного терміну у кримінологічному дослідженні. Надано розгорнутий аналіз термінів, що
використовуються як наукою, так і практикою у правоохоронній і правозастосовувальній діяльності
щодо запобігання злочинності неповнолітніх, її причинності і детермінантів. Розглянуто досвід
європейського законодавства з цих питань, що доцільно врахувати у нормотворчій роботів у сфері
охорони дитинства та боротьби зі злочинністю неповнолітніх в Україні. Запропоновано шляхи
розв’язання дискусійного питання, які потребують подальшого кримінологічного дослідження.
Ключові слова: кримінологія, злочинність неповнолітніх, запобігання злочинності, попередження
злочинності, профілактика правопорушень, превентивна діяльність.
Постановка проблеми. Проаналізувати і розкрити
як позитивний, так і негативний вплив у правоохоронній
і правозастосовувальній діяльності правоохоронних
органів, органів, служб та установ для дітей одночасне
вживання термінів «профілактика», «попередження»,
«запобігання», «припинення», «присікання», які, не
маючи нормативного визначення, нерідко помилково
відносяться до синомічних, що призводить до правових
помилок на практиці.
Викладання основного матеріалу. Основним
елементом
предмету
науки
кримінології
і
кримінологічних досліджень злочинності та її окремих
видів, виступає запобігання злочинності. У цьому
аспекті хотілось би навести досить правильні та глибоко
продумані,
на наш погляд, слова академіка
В.Н. Кудрявцева: «Очевидно, що у суспільстві, яке
розривають у суперечності, зі зруйнованими економікою
та моральними цінностями, боротьбою політичних
антиподів, які не чують один одного, успіху у боротьбі зі
злочинністю за допомогою заклинання та суворих
законів не досягти» [1, с.7-8].
Про актуальність даного питання свідчить
численність наукових праць і публікацій. Серед
українських і зарубіжних правників можна виділити
В.В. Голіну, І.М. Даньшина, А.П. Закалюка, Т.В. Корнякову, С.О. Сафонова, Н.С. Юзікову (Україна); Г.А. Аванесова, О.М. Ведерикову, А.І. Долгову, В.Н. Кудрявцева
(Росія); В. Бойльке (ФРН); Л. Бега (Франція); К. Річі
(Іспанія); А. Домініоні (Італія); М. Кілліас (Швейцарія);
Д. Фаррінгтона (Великобратанія); Б. Грущинської (Польща) та інш.
Розглядаючи наукові праці, як теоретичну основу
знань про боротьбу зі злочинністю, особливу увагу
звертає на себе застосування понятійного апарату у
розумінні
змісту
діяльності
щодо
запобігання
злочинності

Чимало дискусій у науковому середовищі точиться
навколо термінів «профілактика», «запобігання».
«попередження»,
«недопущення»,
«присікання».
«припинення» тощо. В нормативно-правових актах
України, які складають правову основу правоохоронної і
правозастосовувальної
діяльності,
також
часто
вживаються схожі за змістом слова: «профілактика»,
«попередження»,
«запобігання»,
«припинення»,
«присікання». Але, на жаль, не всі вони мають
нормативне визначення, що у кінцевому результаті
призводить до різних теоретичних інтерпретацій та, як
правило, до правових помилок.
Слід відмітити, що при всій різноманітності
вживаних термінів у вітчизняній науці і практиці,
найпопулярнішим є термін «запобігання», який став
звичним, родовим коли йдеться про всі напрями й види
діяльності різних суб’єктів із приводу протидії
злочинності. У зв’язку з цим, окремі вчені пропонують
підтримати позицію тих правників, які слушно
зауважують, що має йтися лише про домовленість
учених та практиків про те, яка діяльність охоплюється
тим чи іншим поняттям [2, с.9-10; 3]. Втім, незважаючи
на неодноразові спроби припинити «термінологічну
війну» і покінчити з розбіжностями у поглядах, на
сьогодні, як і раніше немає єдності у розумінні змісту та
обсягу понять «профілактика», «попередження»,
«запобігання», «припинення» злочинів. Здається, що це
цілком нормальне явище наукового пошуку і творчого
азарту. Правий профессор С.О. Сафонов, що зазначає:
«Наукова думка не може перебувати в статиці, оскільки
природним є процес взаємозв’язку динаміки життя з
тенденціями науки, її парадигмами»[4].
На відміну від достатньо складного термінологічного
апарату української кримінологічної науки, сучасна
західна кримінологія в цьому плані набагато простіша. В
ній відсутня так звана боротьба термінів, пов’язаних із
поняттям «запобігання» злочинності [5, с. 199]. Як
відзначають спеціалісти в галузі порівняльної
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кримінології, для позначення діяльності із запобігання,
профілактики, відвернення, оберігання суспільства від
злочинних посягань в Європі загалом використовується
один термін – «превенція» – (від англ. – prevention), що
об’єднує всі вказані значення цього слова, які
розглядаються як синонімічні [6, с. 172.]. Іншими
словами, термін «prevention» у розумінні сучасних
західних кримінологів у повному обсязі відповідає
значенню
терміна
«запобігання»
в
розумінні
вітчизняних науковців.
Одним із засновників радянської теорії профілактики
злочинів правоохоронних органів А.Г. Лекарем в 1972
році у якості спільного, об’єднуючого, родового поняття
було запропоновано розглядати термін «запобігання
злочинів», сутність якого полягала у недопущенні події
злочину та його шкідливих наслідків, та три його
елементи: 1) профілактику злочинів (загальну та
індивідуальну);
2) попередження
злочинів;
3)
припинення злочинів [7, с.3]. Проте головною
діяльністю з метою викорінення злочинності та її
детермінантів вчений вважав попередження злочинів та
їх профілактику.
М.І. Вєтров під терміном «профілактика злочинності
неповнолітніх»
розуміє
сукупність
соціальноекономічних,
ідеологічних,
культурно-виховних,
організаційно-управлінських заходів, спрямованих на
виявлення та запобігання причинам злочинності, умовам
та обставинам, що сприяють їх учиненню, на
виправлення та перевиховання осіб, які мають
відхилення у поведінці, на застереження суспільства від
протиправних діянь [8]. Натомість Г.А. Аванесовим і
А.І. Долговою поняття «профілактика» пов'язується
виключно
з
правоохоронною
діяльністю
та
застосовується у широкому і вузькому розумінні. У
першому випадку – це недопущення конкретних
правопорушень, винних протиправних діянь, тобто
злочинів. У другому випадку – під профілактикою
розуміють діяльність щодо виявлення причин і умов
злочинів та виявленню осіб, які можуть вчинити
злочини,
та
проведення
з
ними необхідних
заходів [9, с.333-335 ].
«Профілактика» є словом іншомовного походження,
яке з грецької мови перекладається як «запобіжний» і
тлумачиться як сукупність заходів, спрямованих на
запобігання виникненню й поширенню чого-небудь, на
збереження певного порядку [10, с.569].
В
кримінологічній
літературі
неодноразово
висловлювалась думка про багаторівневе розуміння
профілактики. Наприклад, В.В. Голіна зазначає, що
профілактика – це сукупність заходів щодо виявлення і
усунення об’єктивних і суб’єктивних причин та умов,
які сприяють учиненню злочинів. [11, с.6]. Дослідником
О.М. Литвиновим запропоновано доволі широке
розуміння «профілактики злочинів», що дозволяє
з’ясувати її сутність на різних рівнях розуміння цього
терміну та класифікувати профілактику за видами:
загальна профілактика, кримінологічна профілактика,
правоохоронна профілактика, соціальна профілактика і
організаційно-управлінська профілактика [12, с. 17 - 18].
Розмірковуючи про профілактику правопорушень,
одні вчені у якості головного елементу запобіжної
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діяльності називають усунення умов, які сприяють
скоєнню злочинів (Г.М. Міньковський [13, c.19; 14,
с.137; 15, с.176] інші зазначають, що ця діяльність
пов’язана з виявленням причин та умов злочину,
об’єктів криміналістичного впливу [16, с.377].
При такому різному підході до розуміння
«профілактики», все ж таки більшість кримінологів
схиляються до того, що «профілактика» – це система,
структурована за об’єктами і суб’єктами профілактики,
за метою її здійснення, за масштабами проведення,
характером і способами впливу. Тому, можна з
внененністю говорити, що з точки зору теорії, навряд чи
можна скласти єдине наукове поняття «профілактики».
Водночас законодавцем у нормі ст. 3 Закону України
«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні
установи для дітей» зроблено спробу визначити, що
«профілактика правопорушень серед дітей» – це
діяльність органів і служб у справах дітей, спеціальних
установ для дітей, спрямована на виявлення та усунення
причин і умов, що сприяють вчиненню дітьми
правопорушень, а також позитивний вплив на поведінку
окремих дітей на території України, в її окремому
регіоні, в сім'ї, на підприємстві, в установі чи організації
незалежно
від
форм
власності,
за
місцем
проживання» [17].
Можна
припустити,
що
це
комплексне визначення, що близько до типового, однак,
законом
не
закріплено
системний
характер
профілактичної діяльності, що складається з: 1)
виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню дітьми
правопорушень; 2) вчинення позитивного впливу на
поведінку
окремих
дітей.
Ми
бачимо,
що
«профілактика» у нормативному визначені спрямована,
переважно на категорію дітей, які вже знаходяться у
конфлікті із законом. Щодо інших законослухняних
неповнолітніх
громадян,
то
забезпечення
їм
гарантованих прав і захисту від будь-яких посягань на
них – не є елементом профілактичної діяльності, і не
розглядається як детермінанта, що потребує мінімізації
та усунення. Крім того, коло суб’єктів, визначених у
нормативному понятті «профілактики» обмежено
органами і службами у справах дітей та установами для
дітей, взагалі нічого не сказано про участь у процесі
профілактики громадськості, недержавних інститутцій,
інших зацікавлених юридичних осіб. У кожного із
зазначених суб'єктів своя мета, свої об’єкти, своя
правова база та компетенція, відпрацьований шаблон
можливих профілактичних заходів. Саме тому нерідко
поняття «профілактика» та «попередження» вченими
прирівнюється. Деякі науковці навіть висловлювали
думки про шкідливість розмежування цих понять,
оскільки це нібито відволікає від суті цієї діяльності – не
допустити
скоєння
злочину
випереджальними
заходами [4]. Зокрема на доцільності використання саме
терміну «попередження», коли йдеться про злочинність,
наполягає професор А.І. Долгова. На її думку, термін
«попередження» не є безперечним, проте він увійшов до
наукової термінології, і навряд чи є сенс «революційно»
ламати усталений понятійний апарат. Головне у ньому –
акцент на причинність і детермінацію злочинності, на
утримання людей від злочинності [18, с.480]. Думається,
все ж таки поняття «профілактика» і «попередження»
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слід розмежувати, і таке бачення не нове у
кримінологічній теорії.
Щодо сутності поняття «запобігання», то у фаховій
літературі висловлюються як однакові, так і суто
протилежні думки. Зокрема у Великому тлумачному
словнику «запобіжний» тлумачиться як призначення для
захисту чого-небудь від пошкодження або небезпеки
[19, с.320]. За висновком професора С.О. Сафонова, «у
кримінально-правовому розумінні запобігання буде там,
де вже розпочалося посягання на об’єкт злочину, тобто
на суспільні відносини, які охороняються Кримінальним
кодексом. У зв’язку з цим, термін «профілактика»
неможливо ототожнювати зі словом «запобігання» [4].
Схожа позиція Л. П. Скалозуба, М. Г. Вербенського [20,
с.125], яким доведено, що запобігання здійснюється
після того, як вже сформовано злочинний умисел.
Г.П. Литвинова розглядає запобігання як «недопущення
реалізації замислених злочинів шляхом встановлення
осіб, що намагаються їх вчинити, а також прийняття до
них необхідних заходів, передбачених законом,
поєднане
з
оздоровленням
обстановки
в
мікросередовищі» та не ототожнює його з поняттям
«профілактики» [12, с.13]. Такі висновки також на
користь ідеї В.В. Голіни [11, с.6] та С.О. Сафонова [4]
про використання терміну «запобігання» на стадії
формування злочинного умислу.
Серед науковців поширена слушна думка про
«запобігання» як комплексну підсистему, що має свої
специфічні функції: загальну (впливу на свідомість
значного кола осіб, як застережний фактор),
індивідуальну (щодо конкретних суб’єктів) [12, с.16-17].
Як вбачає Я.Ю. Кондратьєв, запобігання складається з
трьох стадій: 1) профілактика злочинів (загальна та
індивідуальна), сутність якої полягає в усуненні,
нейтралізації причин та умов (об’єктивних і
суб’єктивних), обставин та факторів (внутрішніх і
зовнішніх)
стосовно
імовірного
злочинця;
2) попередження злочинів, сутність якого полягає у
виявленні осіб, дії яких свідчать про протиправну
спрямованість вчинити злочин і можуть перерости в
злочинні; 3) припинення злочинів, як остання стадія
запобігання
характеризується
діяльністю
щодо
упередження або зменшення втрат від розпочатої
злочинної діяльності, припинення протиправних дій
суб’єктів та недопущення їх поширення у середовищі
[21, с.18]. Має місце і спрощене формулювання
«запобігання», в результаті розуміння запобіжної
діяльності зведено лише до соціальної діяльності, що
наразі обмежує її рівень та масштабність. Наведені
аргументи виокремлюють «запобігання» у певну
понятійну категорію.
Наступне поняття «попередження» злочину дослівно
означає
«перед
злочином»
[22].
Відповідно,
«попередження злочинів» відбувається до моменту
скоєння будь-якого діяння, яке визнається злочином (до
моменту скоєння готування до злочину, замаху на
злочин або будь-якого злочину, передбаченого
Особливою
частиною
КК
України).
Поняття
«попередження злочинів» сформульовано в пункті 1.1.
«Настанови про діяльність органів і підрозділів
внутрішніх справ України з попередження злочинів»,

затвердженої наказом МВС від 25.06.2001 року № 507.
Зокрема
«попередження
злочинів
органами
і
підрозділами внутрішніх справ України – це вид
діяльності,
працівників
органів
та
підрозділів
внутрішніх справ щодо виявлення, послаблення впливу
та нейтралізації дії причин і умов, які сприяють їхньому
вчиненню, вживання заходів до осіб поведінка яких
свідчить про високу імовірність скоєння ними злочину.
Забезпечення активного залучення громадськості до цієї
роботи, інформування населення про засоби і способи
правомірного захисту від злочинних посягань» [23].
Стосовно ж тотожних понять «припинення» і
«присікання», то йдеться про зупинку злочину, затримку
злочинних дій, перешкоду розвитку злочинної події,
заваду злочинним діям, тобто перешкоджання отримати
бажаний злочинний результат [24].
Загалом, хоча дані визначення схожі за своїм
змістом, проте вони мають дещо різний підтекст, хоча, у
будь-якому з цих варіантів головним є акцент на
причинність і детермінацію злочинності, на стримання
суб’єктів правовідносин від вчинення протиправних дій.
Відповідне різне тлумачення таких схожих по суті
понять викликає суперечливе відношення до процесу
визначення їх мети, методів і заходів. Тому мета не
допустити
будь-яких
протиправних
проявів
у
середовищі неповнолітніх, мінімізувати їх наслідки, що
можуть настати, є, на наш розсуд, найбільш прийнятною
і наближеною щодо вирішення проблем підліткової
злочинності.
Таким чином, аналіз наукових джерел і нормативної
бази дозволяє стверджувати, що діяльність з
профілактики, попередження, запобігання, припинення
злочинності неповнолітніх, при всій своїй тотожності та
відмінності, не однаково спрямовані на викорінення
комплексної детермінанти злочинності неповнолітніх та
її агресивного виду.
Напевне буде не правильно обминути увагою
зарубіжний досвід з цієї проблематики, оскільки на
відміну від української кримінології, зарубіжні
спеціалісти в галузі порівняльної кримінології, для
позначення діяльності із запобігання, профілактики,
відвернення, оберігання суспільства від злочинних
посягань в Європі загалом використовується один
термін «превенція», що об’єднує всі вищенаведені
значення цього слова, які розглядаються як синонімічні.
Така позиція цілком виправдана, передусім з точки зору
практичного застосування.
У тлумачних словниках сучасної української мови
«превенція» розглядається: як запобігання чомусь [19,
с.919], як попередження, випередження чогось [25,
с.552].
На відміну від «профілактики» і «попередження», які
визначені в українських нормативних актах, термін
«превенція» такої нормативної визначеності не має.
Відповідно суспільні відносини, що виникають у сфері
превентивної діяльності в Україні, нормативно не
врегульовані, не визначено інтенсивність, характер та
обсяг вживання превентивних заходів. Єдина згадка
«превентивної діяльності» у Концепції розвитку
кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні [26].
Такою діяльністю займаються, переважно недержавні
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інституції, громадські національні і зарубіжні організації
тощо.
Однак, це не означає, що превенція злочинів
перебуває поза межами правового регулювання, про що
свідчать міжнародні акти. Зокрема таке визначення існує
в кількох загальноєвропейських нормативно-правових
актах, що прийняті в різні часи. Так, відповідно до
спільного Плану дій Європейського Союзу щодо
боротьби з організованою злочинністю 98/733/JHA (від
21.12.1998), під запобіганням злочинності розуміється
діяльність, що сприяє зменшенню злочинності як
соціального феномену і кількісно, і якісно завдяки
постійним і структурованим заходам співробітництва
або через спеціальні ініціативи. Воно може бути
спрямоване на зменшення можливостей учинити злочин,
на поліпшення соціальних чинників, що породжують
злочини, інформування й захист жертв [3; 27].
Згідно з визначенням Ради ЄС (від 28.05.2001),
запобігання злочинності є діяльністю, що охоплює всі
заходи, які сприяють скороченню злочинів, а також
зменшенню відчуття небезпечності (небезпеки) у
громадян за допомогою утримання від злочинних дій
або через політику втручання, спрямовану на зменшення
можливостей для вчинення злочинів, а також через
впливи на причини злочинності [3; 28].
Рекомендації № Rес (2003) 21 Комітету Міністрів
Ради Європи країнам-членам від 24.09.2003 «Про
співробітництво в області запобігання злочинам»
визначає «кримінальну превенцію», як втручання в
причини злочинних діянь та відповідних проблем із
метою зменшення ризику їх вчинення, а також оцінка
серйозності їх потенційних наслідків [29].
Узагальнюючи зміст вказаних європейських норм,
можна дійти висновку, що запобігання злочинності
неповнолітніх в європейських країнах розглядається як
стратегічна діяльність, спрямована на забезпечення
захисту громадян, недопущення вчинення злочинів,
зменшення негативних наслідків для суспільства
шляхом здійснення на постійній основі різноманітних
заходів соціального та репресивного характеру.
Зрозуміло,
що
«превенція»
це
ширше,
ніж
«профілактика», «запобігання» і «попередження» та має
притаманні
їй
ознаки,
за
якими
доцільно
відокремлювати поняття «превенція» від інших, це,
насамперед: масштабність; системність; комплексна
спрямованість; індивідуальний підхід; і головне – права і
свободи громадян в усіх сферах суспільної діяльності,
негативні чинники – детермінанти виступають об’єктом
випереджувальної діяльності.
Тобто превентивну діяльність слід розглядати як
напрямок у боротьбі зі злочинністю неповнолітніх в
Україні. Будучи близьким до категорій понять
випередження злочину (профілактика, попередження,
запобігання, припинення), превенція є самостійним і
виокремленим процесом загально-соціальної діяльності,
спрямованої на те, щоб мінімізувати та усунути
внутрішні і зовнішні детермінанти та зробити зайвою
мотивацію індивіда до злочинної поведінки й вчинення
злочину.
Висновки: багатоваріантність теоретичних підходів
до застосування понятійного апарату у дослідженні
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кримінологічних аспектів у боротьби зі злочинністю
неповнолітніх підтверджують важливість єдиного
підходу до його визначення, коли йдеться про
комплексне розв’язання проблем злочинності. Неповне,
однобічне, обмежене трактування будь-якого поняття
призводить до викривлення процесу його відтворення на
практиці. Для Україні, як і для європейських країн,
загальні пріоритети превенції злочинності неповнолітніх
– це вдала державна політика, насамперед подолання
затяжних кризових явищ у країні: в економіці, політиці,
соціальній сфері, суспільній ідеології, правоохоронній
діяльності, тобто застосування системи заходів щодо
мінімізації і усунення процесів детермінації і
причинності
цих
негативних
проявів
серед
неповнолітніх, які становлять об’єкт даного виду
превентивної діяльності.
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FEATURES OF CONCEPTUAL APPARATUS OF CRIMINOGICAL RESEARCH IN PREVENTIVE
ACTIVITIES FOR JUVENILES
The article discusses the positive and negative aspects of the use of multiple application conceptual apparatus during
criminological research to overcome the problem of juvenile crime in domestic science. The approaches to the definition of
preventive activities as a complex term in criminological research. Provided a detailed analysis of the terms used as the
science and practice of law enforcement and in the activities of the application of the law on prevention of juvenile
delinquency, its causality and determinants. Reviewed the experience of European legislation on these issues, it is appropriate
to consider in rule-making in the field of child protection and combating juvenile delinquency in Ukraine. The ways of solving
disputable issues that require further criminological research..
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ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ШЛЯХИ ТА
СТРУКТУРНІ ФАЗИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ
В даній статі автором визначаються підходи до вивчення демократизаційних процесів, аналіз
основних етапів демократизації українського суспільства, а також характеризуються особливості
сучасної української демократії.
Досвід розвитку цивілізованих країн засвідчує, що формування демократичного суспільства шляхом
світової цивілізації тривалий і дуже складний процес. Особливо складним він стає на крутих поворотах
історії, таких як зміна соціально-економічного, політичного життя, революції, реформи. Адже в такі
часи ми по-новому визначаємо мету, вибираємо напрям руху, засоби перетворень, господарювання форми
і методи управління, а потім діємо. Отже, спочатку відбувається самоусвідомлення ідеї, а потім її
реалізація.
Україна нині переживає саме такий поворот в історії, а демократизація створює можливості для
прогресивного розвитку нашої держави.
Ключові слова: демократія, українське суспільство, комплексна модернізація, перехідний процес,
реформування, шляхи демократії.
Постановка
проблеми:
сучасний
стан
трансформаційних демократичних процесів в Україні
свідчить про те, що вони потребують кардинальних змін.
Сучасна демократія має такий тип, який зумовлено
наслідками еволюції радянської системи, тому сучасне
українське суспільство зберігає значні риси минулого.
Як відомо, наслідки минулого, визначають тенденції
розвитку майбутнього.
Головною проблемою України виступає вирішення
двох задач одночасно. Перша – це подолання багатьох
негативних наслідків авторитарного минулого при
розвитку демократії, а друга – це складні соціальноекономічні
проблеми.
Сучасна
демократизація
українського суспільства потребує аналізу і проведенню
науково –теоретичного дослідження в даному напрямку.
Ціль роботи – аналізувати сутність процесу
демократії, визрівання демократії в Україні, вплив
внутрішніх та зовнішніх факторів на алгоритм
успішного переходу до демократії, визначити певні
закономірності демократичної трансформації.
З дня проголошення незалежності України пройшло
не так багато часу, тому питання демократії залишається
актуальним для нашої країни. Про розвиток демократії
не можна судити в порівнянні з іншими країнами,
оскільки кожна країна у своєму становленні проходить
різні шляхи, вирішує різні проблеми, має різну стартову
платформу.
Україна має статус незалежної держави вже понад 20
років, але процес демократизації не завершився і досі.
Це пояснюється тим, що у свій час було зроблено
швидкий стрибок у бік демократії, радикальний відхід
від державного устрою радянського типу, способів
здійснення влади і загальноприйнятої системи

колективістських цінностей перетворився на процес
демократичного транзиту з вітчизняною специфікою. І
один із таких специфічних проявів полягає в тому, що
даний процес все більше набуває характеру
перманентного.
„Вступаючи у постекономічну епоху, людство
небаченою
раніше
мірою
випробовує
себе
незвіданим” [1]. Ця теза В. Іноземцева досить чітко
характеризує сутність трансформаційних процесів
сучасності в економічному, соціальному, культурному і
політичному житті суспільства України. Зрозуміло, що
масштабні прояви трансформаційних перетворень, які
відбуваються як на глобальному, так і на регіональному
і локальному рівнях, не вкладаються у звичні раніш
теоретичні схеми, котрі ґрунтувалися переважно на
детерміністських і лінійно-прогресистських ідеях.
Відповіді націй, народів, країн, культур на сучасні
цивілізаційні виклики настільки неоднозначні й
непередбачувані, що майже неможливо визначити якусь
цілком певну тенденцію їх розвитку, а тим більше –
єдину парадигму дослідження й політичного дискурсу
трансформаційних процесів [2]. Втім, вважаючи за
необхідне осмислити ці процеси й винайти для їх
характеристики універсальну формулу, представники
політичної науки ввели до активного вжитку такі
поняття, як „трансформація”, „модернізація”, „демократизація”. Вони широко використовуються у працях,
зокрема,
В. Іноземцева,
В. Цвєткова,
І. Кресіної,
А. Коваленка, С. Єлисеєва, І. Шапіро, В. Васович,
Г. О’Доннелла, Ф. Шміттера, присвячених вивченню
окремих аспектів трансформаційних процесів.
Безумовно, демократизацій ні процеси в Україні
становились об’єктом уваги сучасних вчених. Так,
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проблему української демократії розглядали О. Бандура,
С. Барматова, А. Гарань, М. Кармазіна, В. Медведчук,
Ф. Рудич, С. Рябов, Р. Сербін, О. Скрипнюк. Вони
розкрили історичні передумови виникнення демократії в
Україні, структурні складові процесу демократії, а також
її суттєві аспекти.
Досліджуючи процес демократизації у різних
регіонах
світу,
вчені-транзитологи
керуються
постулатом, що процес зародження і визрівання
демократії не обов’язково має бути універсальним як у
соціальному плані, так і за часовою протяжністю,
оскільки поведінка та дії політичних акторів у такий
період обумовлюються комбінацією внутрішніх і
зовнішніх факторів. Іншими словами, для кожного етапу
демократизації та для кожного регіону існує власний
алгоритм успішного переходу до демократії. Проте в
алгоритмі управління таким переходом можна виявити
загальні кореляційні зв’язки, знання яких, без сумніву,
корисне і з наукової, і з практичної точок зору.
Отже, очевидно, що не існує і не може існувати
унікального, однолінійного шляху демократизації. В
різних країнах зміна авторитарних режимів відбувається
по-різному, і саме особливості шляхів переходу
формують основні риси майбутньої демократії.
Демократія може виявитися результатом десятиліть
поступової еволюції (Велика Британія, США),
наслідування (Індія), динамічних перетворень (значна
частина країн Східної Європи 1989 року), обвалів (Росія
після 1991 року), революцій (Португалія і Аргентина),
угод, досягнутих шляхом переговорів (Польща, Болівія,
Нікарагуа, ПАР).
Як відомо, і післявоєнна історія дала чимало
прикладів
різних
шляхів
демократизації:
редемократизація після іноземної окупації (Данія, країни
Бенілюксу, Австрія); реформи політичних інститутів
після визволення (Франція, Італія); впровадження
демократії за допомогою окупантів, тобто шляхом
нав’язування ззовні (Японія, Німеччина); трансформація
авторитарних режимів „освіченим ” монархом (деякі
країни Східної Європи 1945-1948 років) або військовим
диктатором; демократизація за ініціативою „згори ”,
внаслідок договору з опозицією (Іспанія, Бразилія); в
результаті тиску, стимульованого демократичною
еміграцією (Греція); демократизація країн, що
звільнилися від колоніальної залежності тощо. Можливі,
треба думати, й інші варіанти.
Проте, якщо немає достатніх підстав вважати, що
демократія в якихось частинах світу неможлива, то це не
означає, що вона неможлива за будь-яких обставин.
Укорінені антипатії, які важко перебороти релевантними
засобами, диктатори, які міцно вчепилися за владу, або
якісь інші фактори можуть зробити демократичні
нововведення малоймовірними. Але переходи до
демократії можуть відбуватися і в найнесприятливіших,
здавалося б, для цього умовах (наприклад, Нігерія у 1999
– 2000 роках) [3].
Як правило, авторитарні режими більш-менш
самостійно визначають час, засіб і масштабність свого
відходу зі сцени суспільного життя. Принципово
наполягаючи на негайному відреченні від влади,
демократичні сили в цьому випадку можуть стати на
заваді обіцяним змінам. Згадаймо Дж. Лінца: „Стратегія
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прямого розриву може бути використана лише в
революційній або потенційно революційній ситуації”
[4]. Як вказується в одній із праць, присвячених мирній
демократизації в південноєвропейському і латиноамериканському регіонах, найбільш вірогідний спосіб
успішного переходу до демократії закладений в „серії
дрібних реформ ”, а також значно залежить від
готовності демократичної опозиції миритися на перших
порах з вельми обмеженим полем дій, яке надає їй
авторитарна система на початковій фазі процесу, тобто
опозиція
повинна
вдовольнятися
можливостями
переговорів і уникати спокуси насильства.
Головною передумовою руху до демократичної
держави є розширення економічної свободи, що, в свою
чергу, передбачає зміни не тільки інститутів суспільства,
а й усієї системи цінностей і психології людей, а це
надто тривалий і важкий процес.
Щоб демократія стала в суспільстві реально діючою
системою влади, важливо, щоб люди не тільки розуміли
сутність її головних принципів, а й були згодні жити
згідно з цими принципами – самостійно, з усією
повнотою відповідальності, без постійної опіки
всесильної влади. Далеко не завжди такий спосіб життя
створює людині емоційний комфорт. За право вибору
доводиться розплачуватися відповідальністю, за рівність
можливостей-критичним оцінюванням своїх здібностей,
за свободу – невизначеністю. Таку високу ціну не
завжди можуть сплачувати навіть ті люди, які живуть у
стабільних суспільствах із багатими демократичними
традиціями. А в умовах нестабільності й хаосу, коли на
очах руйнується звичний спосіб життя, навряд чи можна
сподіватися на громадську згоду щодо дальшого
просування до демократії.
Однак, слід зазначити, що перехід до демократії
обчислюється десятиріччями та поколіннями, і цей
часовий фактор є однією з найсерйозніших дилем
переходу від авторитаризму до демократії. Необхідно
зазначити, що потрібен час, щоб партії змогли
адаптуватися в атмосфері взаємної довіри і терпимості,
поваги до закону, а цього можна досягти лише шляхом
багаторічної
конкуренції,
взаємодії
і
серії
демократичних виборів. Чим менше практичного
досвіду багатопартійності, чим не сприятливіші
соціально-економічні умови, які сприяють виробленню
терпимості, тим триваліший необхідний часовий
інтервал.
Для прискорення цього процесу, а, отже, і
становлення громадянського суспільства, а також для
відновлення природного взаємозв’язку суспільства і
влади, необхідно здійснити низку першочергових
заходів. Найважливішими з них, як вважає професор Д.
Леррі, є обмеження влади та її підзвітність [5]. Особливо
суттєвим у зв’язку з цим є верховенство права, для чого
необхідні професіональні судді, каральні структури і
незалежний виборний орган. Вони покликані запобігати,
контролювати і карати політичну корупцію на всіх
рівнях суспільного життя. Ще важливішу роль відіграє
пов’язаний з цим відносно високий рівень потреби в
громадянських свободах: свободі слова, преси, зібрань,
совісті тощо.
Наступні фактори для України можуть певною мірою
нейтралізувати гіркоту затяжного переходу до
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демократії. Один з них – ротація керівників. Прикрий і
доволі частий критерій автократії – „культ особи ”. Чим
більш персоніфікованим є режим, тим більш схильний
він
до
зловживання
владою,
до
корупції,
безвідповідальності. Чим довше політик перебуває при
владі, тим сильніша його схильність до культу особи,
нетерпимості, егоїзму, сваволі, несправедливості.
Ротація керівників, отже, могла б стати першим кроком
на шляху до конституційного правління, слугувала б
одночасно повчальним прикладом для наступних урядів.
Також,
фактор,
який
скорочує
тривалість
авторитарної влади та стимулює остаточне становлення
демократії: децентралізація влади. Чим більше людей
бере участь у формуванні свого безпосереднього
політичного середовища, тим демократичнішим є
суспільство. Децентралізація влади також полегшує
практику впливу на уряд, сприяє етнічному мирові,
суспільному порядку і легітимації політичної системи.
Тому у випадку, якщо перехід від авторитаризму до
демократії починається на місцевому рівні, але не
формально, а реально, то певний час громадяни ще
відчувають недемократичну або напівдемократичну
владу центру, і місцеві політики в такій ситуації можуть
оволодіти багатим досвідом демократичної практики.
Все це свідчить, що перехід до стабільної демократії
буде успішнішим, якщо він буде досить тривалим.
Сучасний політичний устрій України являє собою
конгломерат елементів президентського правління,
парламентської республіки, системи радянської влади на
місцях та елементів "тіньового”, нелегітимного
управління. На відміну від більшості європейських країн
в Україні ще не сформувалися впливові політичні партії,
які здійснювали б політичну мобілізацію мас саме на
демократичні перетворення. Енергія інтелектуальних
сил, ангажованих до політичної діяльності, часто-густо
використовується нераціонально: значна частина партій
здебільшого кристалізує конфліктні інтереси, суспільні
розбіжності та суперечності.
Формуючи політичну демократичну культуру
українського суспільства, слід зважити і на непрості
взаємини демократії з практикою ринкових відносин.
Досвід демократичних країн з розвинутою ринковою
економікою переконливо свідчить, що безпосередній
зв'язок між демократією і ринком є скоріше винятком,
ніж правилом. На власному досвіді легко переконатись у
тому, наскільки важко поєднуються в умовах України
фахова діяльність володарів інтелектуальної власності –
людей науки та творчої праці – з практикою ринкової
стихії.
Отже, першими кроками для демократизації
українського суспільства можуть бути становлення
свобод і правопорядку, а також створення дієздатних
місцевих
виборних
структур
самоврядування.
Формування політичної арени передвиборчої боротьби
на місцевому, регіональному або державному рівнях має
бути наступним кроком, передумовою якого в деяких
країнах є значна децентралізація влади. Обраний
законодавчий орган і виконавча влада, які практично ще
перебувають під військовим контролем, певний час
можуть функціонувати паралельно, як, наприклад, в
Індонезії чи на Тайвані.

Яким би не був тип авторитарної системи,
найважливішим питанням залишається мотив, який
спонукає до початку радикальних перемін. Це може бути
талановитий
лідер,
рішуче
налаштований
на
демократизацію. Але це трапляється доволі рідко і само
по собі є недостатнім. Як правило, система влади у будьякому авторитарному чи напівдемократичному режимі
включає в себе кілька спрямованих за певними власними
інтересами прошарків, які відкрито заперечують
фактичне
передавання
влади.
За
висловом
американських
політологів
Г. О’Доннелла
і
Ф. Шміттера, це – „прибічники жорсткої лінії” [6]. Їхнє
протистояння майже неможливо зламати, і часто без
потужного тиску знизу – від громадянського суспільства
та іноді ззовні не можна почати перехід до демократії.
Для аналізу успішного переходу від авторитаризму
до демократії Г. О’Доннелл і Ф. Шміттер виокремлюють
наступні фази – лібералізація, демократизація і
консолідація.
Лібералізація розуміється при цьому як спроба
владних еліт авторитарного режиму за допомогою
обережного „відкривання” політичної системи і надання
більших гарантій індивідуальних громадянських прав
(наприклад, захист приватної сфери) розширити
легітимну основу старого режиму для того, щоб
лишитися й далі при політичній владі. Одночасно
можуть спостерігатися й паростки громадянського
суспільства. Якщо „напівавторитарне” збереження влади
не вдається, то дні авторитарного режиму можна
вважати завершеними.
Демократизацією починається, як правило, тоді, коли
ще існують залишки авторитарних структур і владних
інститутів, а нові демократичні структури остаточно ще
не
запроваджені.
Ця
фаза
триває
від
деінститутуціоналізації
старої
системи
до
реінституціоналізації демократії. За загальноприйнятою
думкою, фаза демократизації наближається до
закінчення при проведенні „установчих виборів”
(founding
elections)
і
при
інституціоналізації
структурного і процедурного „мінімуму” демократії –
загальні, чесні, рівні і таємні вибори, відповідальність
уряду перед виборцями (народний суверенітет), право на
коаліції та партійна конкуренція. Дана фаза нерідко
супроводжується
інституціональним
вакуумом
і
патовими ситуаціями політичної влади.
У даній моделі, третя фаза – консолідація
починається ще до завершення фази власне
демократизації. Обидві фази перетинаються, і в реальній
дійсності не завжди можна відокремити їх одну від
одної. І все ж говорити про закінчення трансформації
можна, коли будуть консолідовані такі чотири рівні
демократичного устрою [2]:
– конституційна
консолідація
центральних
конституційних органів, таких, як президент, уряд,
парламент і суди;
– представницька консолідація, тобто консолідація
територіального і функціонального представництва
інтересів;
– нтегративна консолідація, зокрема зниження
стимулів до позаконституційних дій, спрямованих проти
демократії, з боку потенційних груп вето (військові,
великі землевласники, підприємці, радикальні рухи.) до
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такого рівня, що віддають перевагу цій системі перед
будь-якою іншою;
– консолідація громадянської культури завершує
консолідацію політичної системи установленням
громадянської культури (civil culture), заснованої на
демократії.
Наприкінці ХХ століття демократичні політичні
системи утвердилися у більше, ніж ста державах світу.
Значний відсоток з них становлять посткомуністичні
країни, в яких відбувається активний політичний
транзит, тобто утвердження перехідних суспільств. Та,
незважаючи на те, що процес демократизації у більшості
країн Східної Європи і країн СНД ще дуже далекий від
остаточного завершення, певний трансформаційний
досвід дає можливість охарактеризувати динаміку
демократичних процесів і виявити особливості
демократизації в різних країнах.
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Key words: democracy, the Ukrainian society, comprehensive modernization, transition process, reform the ways of
democracy.
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ОБРАЗ ЯПОНІЇ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ:
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ
У статті експліковано фактори формування образу Японії у сучасній Україні. Розглянуто моделі та
канали створення іміджу Японії, а також механізми його моделювання. Виокремлено набір штампованих
образів, із яких постає вигляд «звичної» для українців Японії. На прикладі японських бойових мистецтв
автором показано проблеми, пов’язані із формуванням образу Японії у сучасній Україні. У підсумку, автор
доходить до висновків, що процес формування і трансформації образу Японії в Україні сьогодні ще не набув
завершення, і у подальшому багато в чому залежатиме від самих українців.
Ключові слова: образ Японії, японська культура, імідж країни, моделювання іміджу, японські бойові
мистецтва, будо.
Постановка проблеми. Доводиться констатувати,
що тривалий час Японія була досяжною для вивчення і
пізнання лише у вузькому колі вітчизняних дослідників,
що займались японознавчими студіюваннями. Разом із
тим, запит на інформацію про цю країну з боку
суспільства сьогодні залишається великим. Історична й
географічна віддаленість, доволі заплутана система
відносин «Схід-Захід», а також чимала кількість
міфологем призвели до того, що сьогодні Японія для
України багато в чому є символом і образом. Часто цей
образ має небагато спільного з оригіналом і зводиться до
групи стійких стереотипів.
Очевидно, що вже напрацьовані певні підходи щодо
образу Японії в сучасній Росії (можна згадати наукові
праці В.М. Алпатова, М.П. Герасимової, Л.В. Жиліної,
О.Є. Жукова, О.Є. Куланова, О.М. Мєщєрякова,
Е.В. Молодякової, В.Е. Молодякова, А.О. Попової,
Ю.Б. Стоногіної та ін.). У той же час, дослідження
образу Японії у сучасній Україні ще не отримали
належної уваги з боку вітчизняних науковців. Відтак не
є дивним, що у наш час найбільш популярною в Україні
є та Японія, якої не існує. При цьому зазначимо, що її
стереотипізовані складові продукуються водночас на
декількох рівнях та поширюються у декількох напрямах.
Посилена робота японців над іміджем власної країни –
риса, якій можна позаздрити і яку слід було б
запозичити, – вкупі з аутотренінгом українців стали
наслідком того, що сутність Японії майже повністю
зникла під тінню явища Країни сонця, що сходить.
Мета статті – це спроба відповіді на наступні
питання: «Хто/що і у який спосіб формує образ Японії
для українців? Наскільки реальною є та Японія, яку
уявляють в Україні, та чи існує вона взагалі? До яких
наслідків можуть призвести подібні міфізації?».
Виклад основного матеріалу. Будь-які образи, з
одного боку, побудовані на фактах, а з іншого – на уяві.
Тому у формуванні образу країни важливу роль
відіграють іміджмейкери, журналісти, письменники і
навіть туристи, тобто всі, до кого звернено увагу
аудиторії. Крім того, створення іміджу будь-якої
держави відбувається паралельно на двох рівнях –
офіційному та приватному.
Приватний імідж – це продукт самоосвіти,
спонтанної
зацікавленості
країною,
приватного,

дружнього спілкування з її громадянами. Цей процес є
цілком індивідуальним, і має емпіричний характер, що
може обмежуватися кількома книгами і альбомами,
кулінарним досвідом, екзотичними нововведеннями у
інтер’єр та одяг тощо. Щодо ставлення українців до
Японії, приватний імідж часто стає першим (але не
завжди останнім) етапом під час створення образу
іноземної країни, і у цьому полягає його відмінність від
формування ставлення до багатьох інших країн.
На офіційному рівні створення образу держави є
тісно пов’язаним з політикою, а тому деякі його
механізми є прихованими від стороннього ока. Більш
того, знайомство із ними може нанести психологічну
травму людям, які впевнені, що їхні враження про ту чи
іншу країну не пов’язані із кулуарною боротьбою
політиків і великого бізнесу, тобто із владою. Але, як
відомо, навіть якщо ви не займаєтесь політикою, вона
все одно займається вами.
Використовуючи засоби масової інформації, приватні
контакти,
влада
спроможна
значною
мірою
контролювати процес створення іміджу своєї країни в
очах іноземців, і нерідко вона це робить. Відкрите
пропагування своїх досягнень, реклама переваг певного
способу життя, тобто те, що російський дослідник
В.Е. Молодяков визначає як «жорстке моделювання
образу» [1, с.127], особливо активно використовувалося
тими країнами, яких сьогодні вже не існує на мапі світу:
Британською колоніальною імперією, нацистською
Німеччиною, Радянським Союзом. Цей шлях майже
ніколи не був застосований Японією для моделювання
свого іміджу за кордоном.
Набагато цікавішим у нашому випадку є так зване
«м’яке моделювання» іміджу країни і безпосередньо
пов'язаний із ним приватний рівень формування іміджу.
Цей шлях створення позитивного образу держави є
складнішим, тривалішим і непомітнішим. Натомість і
його наслідки можуть стати серйознішими. Загальні
принципи м’якого моделювання образу можна звести до
використання природного потягу людей, насамперед,
високоосвіченої частини суспільства, до пізнання іншої
країни у необхідному для модератора обсязі.
Давно відомо, що людина схильна прирівнювати
видиме до дійсного і у подальшому спиратися не на
об’єктивну інформацію, а лише на ті враження, що

Scientific Journal, Virtus, December # 4, 2015
отримані від першого, найбільш яскравого дотику до
образу. Якщо ж мова іде про пізнання чогось нового або
екзотичного, практично непотрібного у реальному
житті, але красивого і привабливого, тоді відкриваються
надзвичайні перспективи для міфотворчості. М’яке
моделювання і розраховане на те, що людина сама
прийде до висновків, які є необхідними для країни, що
створює свій імідж. Індивід зазвичай прагне робити
висновок, керуючись власними спостереженнями, а
потім вважати цей висновок правильним. Таким чином,
для формування потрібної думки достатньо лише
непомітно підштовхнути людину до того, що вона хоче
побачити.
Особливо
ефективним
цей
прийом
виявляється, якщо його використовувати по відношенню
до представників творчої інтелігенції і прошарку вчених.
До думок творчих людей прислухаються, і навіть якщо
їхня точка зору комусь не до вподоби, її все одно буде
оприлюднено. Вони – «зірки» у своїй країні, а тому є
потенціальними іміджмейкерами. Їх дуже тепло
приймають у Японії, оскільки це відповідає їх статусу й
наводить на думку про їх популярність. Поєднуючи два
рівня формування образів (офіційний і приватний), їм
показують кращі зразки японського життя, надають
можливість спілкуватися з представниками місцевої
еліти, розміщують у престижних готелях, організовують
екскурсії тощо. Не дивно, що внаслідок такого
«пізнання» Японії багато з представників «активної
частини соціуму» назавжди зберігають щиру любов до
цієї країни. Крім того, короткочасність перебування в
Японії не завжди надає їм можливість перейти на
наступні рівні знайомства з особливостями життя «пояпонськи». Мало хто із запрошених до Японії
інтелектуалів мав можливість знаходитися там тривалий
час, а тому цілком природно, що яскраві та захоплені
враження цих людей від першої зустрічі з Країною
сонця, що сходить, тиражуються потім вітчизняними
засобами масової інформації. Таким чином, зусилля
японців щодо створення позитивного образу своєї
країни виявляються повністю виправданими. У підсумку
ввести в оману у такий спосіб навіть обізнану людину
(якщо вона не є патологічним японофобом) не є
складним завданням [2, с.58].
У той же час дуже важливо усвідомлювати, що м’яке
моделювання відрізняється від жорсткого тим, що
людині насправді надається можливість знайомства з
кращими зразками життя країни. Японія у цьому сенсі є
унікальною - вона спроможна надати практично
необмежений набір складових свого образу на будь-який
смак. Не випадково кажуть: «Японія є гарною тим, що у
кожного вона своя». Якщо людині не до вподоби
політика чи економіка ,вона все одно знайде для себе
щось таке, що «зачепить» її душу – чи то мистецтво
ікебана, чи то карате. Та й навряд чи хтось буде
сперечатись із тим, що сад каменів храму Рьоандзі є
дивовижним, що у сучасній Японії виробляють чудові
автомобілі та високоякісну електроніку, а середня
тривалість життя – одна з найвищих у світі.
Японці не приховують від іноземців багато проблем
своєї країни, а декого з них навіть дратує надмірне
захоплення Країною сонця, що сходить. Наприклад,
японський славіст М. Нумано підтверджує ймовірність
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погіршення в цілому позитивного іміджу Японії
внаслідок глибшого знайомства росіян з різними
аспектами її життя: «Якщо зараз у Росії до Японії існує
романтичне ставлення, то це багато в чому через те, що
між нами велика відстань і небагато безпосередніх
контактів. Якщо люди вивчають одне одного ближче,
детальніше, конкретніше, то стають помітними деякі
речі, які можуть шокувати іншу сторону. Напевне,
багато росіян розлюблять Японію… Але триває
об’єктивний процес інтеграції світу. Лише через нього,
через глибоке пізнання ми зможемо дійти до нової
якості знань, поваги і симпатії» [3, с. 208].
У відносинах України і Японії існує ще один спосіб
моделювання і формування іміджу, який є одним із
найбільш давніх та хибних. Мова йде про створення
образу через використання третіх країн (насамперед,
англомовних). Отримання через них інформації, що
стосується Японії, часто є потужним джерелом для
стереотипізації та міфізації. Ця проблема стоїть досить
гостро, оскільки кількість людей, що володіють
японською мовою, в Україні не є надто великою. Тому
часто можна почути «англосаксонський» акцент у таких
широковживаних словах, як «суші», «Такеші» і
«Тошіба» (згідно із кириличною «поліванівською»
системою транслітерації, їх слід промовляти відповідно
як «сусі», «Такесі» і «Тосіба». Книжки з бойових
мистецтв або дзен-буддизму все ще часто перекладають
з англійської мови, вводячи у обіг всі помилки і
стереотипи західних дослідників, які далеко не завжди
добре розуміються на тому, про що вони пишуть. І це на
тлі того, що японськими бойовими мистецтвами в
Україні займаються сотні тисяч людей; попит на
японські будо, що існує серед українців, часто дивує
навіть самих японців [4].
Найбільш цікавим при формуванні образу Японії в
Україні є те, що воно відбувається багато в чому завдяки
зусиллям самих українців. Ми самі вигадуємо Японію, у
яку потім починаємо вірити. Процес розвивається як у
одній відомій пісеньці: «Я его слепила из того, что было,
а потом что стало, то и полюбила». Можна виокремити
набір штампованих образів, із яких формується вигляд
«улюбленої» для українців Японії.
1 Економічне диво: електронна імперія, «країна Sony
і Toyota».
2. Японський
характер:
працелюбність
і
організованість, високий рівень освіти – «там усі
розумні».
3. Країна із найвищим рівнем культури: «всі п’ють
чай і милуються цвітінням сакури».
4. Країна гейш і самураїв: всі чоловіки займаються
бойовими мистецтвами, а жінки ходять у кімоно і
складають квіткові композиції ікебана.
Ці образи майже не змінюються з часу «відкриття
Японії» європейцями. За цей проміжок часу країна
пережила трьох імператорів, захопила половину Азії,
зазнала нищівної поразки, відчула жах атомних
бомбардувань, стала другою за рівнем економіки
державою у світі й програла Україні у футбол. Чим
викликана наполеглива відмова розуміння іноземцями
того, що в Японії давно немає самураїв, а гейш багато
японців не бачили жодного разу в житті? Що так вабить
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людей у цій країні, чому є очікування від неї чогось
апріорно гарного?
Російський дослідник О.Є. Жуков пояснює подібний
дивний феномен тим, що ще за радянських часів був
створений стереотип Японії як привабливої країни для
затиснених багатьма обмеженнями радянських людей:
«Японія викликала особливий інтерес як зразок
суспільства, що спромоглося зберегти національну
самобутність, незважаючи на різні перетворення і
зовнішні впливи. При цьому, відповідно до суспільних
потреб, ступінь
японської самобутності
часто
перебільшувався, але фактично малося на увазі, що вона
є притаманною й іншим народам світу» [5]. На думку
відомого японознавця О.М. Мєщєрякова, у людини з
радянським минулим «туга за ідеальним життям» досі є
наявною [6, с.297].
Внаслідок такого творчого «самозбудження» вже
протягом кількох десятиліть Японія з точки зору
багатьох українців постає цілком гармонійною,
репрезентуючи при цьому ідеальне поєднання високого
матеріального рівня життя і розвинутих духовних
цінностей. Негативні аспекти життя сучасної Японії в
Україні майже невідомі. Інформація про них мало
цікавить українців – неприємно, коли зникають казки, а
явище поступається сутності.
Розглянемо детальніше означену проблему на
прикладі ще одного надзвичайно популярного в Україні
міфу про Японію – про те, що «всі в Японії практикують
бойові мистецтва». Як відомо, у XX ст. японські бойові
мистецтва будо поширились в усьому світі, й Східна
Європа не стала винятком. Універсальність будо робить
їх дуже популярними в Україні з тієї причини, що вони
здатні задовольнити запити та амбіції практично
кожного бажаючого, як, власне, і сама Японія. Водночас
варто пам’ятати, що надмірне фокусування не на
сутності, а на техніці, призводить до неадекватного
розуміння будо і може навіть становити загрозу для
суспільства.
Загалом, бойовими мистецтвами в Україні
займаються понад 1,5 млн. людей – це один з найвищих
показників у світі. Зазначимо, що будо у цьому списку
займають провідні позиції. В опитуванні, проведеному
Донецьким порталом бойових мистецтв, було
поставлено питання: «Яким видом бойових мистецтв Ви
займаєтесь?». На першому місці (26,7% респондентів) з
великим відривом опинилось карате-до, а дзюдо, дзюдзюцу та айкідо увійшли до чільної десятки [7, с.124].
Популярність будо в Україні дивує навіть японських
майстрів, однак її можна пояснити. Президент Академії
будо «Ніппон сейбукан» Кавано Ясуо каже, що в Японії
зараз створені всі умови для занять будо: велика
кількість залів додзьо, широкий вибір інструкторів та
напрямів
тощо.
Можна
сказати,
що
японці
«перенасичені» будо і часто не мають достатньої
мотивації займатися бойовими мистецтвами. На Заході,
навпаки,
мотивація
«наздогнати
і
обігнати»
родоначальників будо є сильною [8].
Разом з тим, треба виділити й низку проблемних
моментів, пов’язаних із розумінням будо в Україні:
1. Комерційний фактор. Не є секретом те, що будо у
багатьох країнах – це свого роду бізнес. Україну не

оминула ця проблема. Багато майстрів дивляться на
будо як на явище, що гарантовано приносить прибуток.
При цьому, чим більш екзотичним є вид бойового
мистецтва, тим більший прибуток він має принести.
Наприклад, ніндзюцу. В Україні мало хто розуміється на
тому, що це таке, та чи існує воно взагалі, а відтак
молоді
люди залюбки
шиють
чорний
одяг,
пересуваються стелею, уявляючи себе сінобі, і платять
за це чималі гроші.
2. Організаційний фактор. Методи керівництва у
багатьох федераціях будо в Україні, без сумніву, можна
назвати тоталітарними. Якщо людина виходить із
федерації, її можуть позбавити всіх досягнень. Не дивно,
що багато майстрів виходять та генерують свої власні
стилі. Звичайно, це проблема не суто України, а всього
світу, де існують десятки стилів та напрямів будо,
однакових за сутністю, але із самооцінкою виключних
явищ. Президент Асоціації Айкідо Айкікай України І.Ю.
Шмигін, на питання, як до цього ставитися, жартує: «Ви
лише вслухайтесь у назви: стиль айкідо Бердичів-до, або
школа Шепетівка-рю» . Звичайно, це не прискорює, а
гальмує розвиток будо [9].
3. Культурний фактор. На жаль, будо в Україні часто
сприймаються як суто прикладне явище. Українські
майстри, як правило, нехтують філософськими,
психологічними і етичними аспектами будо. Це
пояснюється слабкою обізнаністю у японській культурі:
незнання японської мови, традицій, етикету. Витоки цієї
проблеми полягають, переважно, у тому, що образ
Японії в Україні нерідко формується через треті країни,
насамперед, англомовні. Книжки з бойових мистецтв все
ще часто перекладають з англійської мови, вводячи у
обіг всі помилки і стереотипи західних дослідників, які
далеко не завжди добре розуміються у тому, про що
пишуть.
Висновки. Напевне, Японія і у подальшому буде
продовжувати диференціювати моделювання свого
іміджу в світі. Вона буде позиціонувати себе як
політично вагома країна в очах США і країн ЄС,
конкурувати з Китаєм, акцентуючи увагу на своїй
економічній потужності і провідній політичній ролі
серед країн АТР. Щодо поведінки Японії по відношенню
до України, то її поки що складно передбачити, так само,
як і поведінку України щодо Японії. В обох випадках це
багато в чому залежатиме від іміджевого фактора.
Цілком можливо, що найближчим часом українцям
доведеться торкнутися нових відтінків образу Країни
сонця, що сходить, і зокрема навчитися відрізняти
«образ Японії» від «образу японців». Початок цьому вже
покладено. Для об’єктивного сприйняття цього нового
необхідно розібратися у тому, що нам дійсно відомо про
Японію, навчитися відокремлювати міфи від дійсності, а
імідж від реалій. Треба просто більше знати.
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JAPAN IMAGE IN CONTEMPORARY UKRAINE: FORMING FACTORS
The forming factors of Japan image in contemporary Ukraine are explained in the article. Models and channels of Japan
image creating, and mechanisms of its modeling are observed. It is selected a set of cliché images making some “common”
Japan for Ukrainian people. On the example of Japanese martial arts the author shows some problems concerning to forming
Japan image in contemporary Ukraine. As a result, the author comes to conclusion that the process of forming and
transformation of Japan image in Ukraine has not finished yet, and it would be depended mainly on Ukrainian people
themselves.
Ключові слова: Japan image, Japanese culture, the country’s image, modeling of image, Japanese martial arts, Budo.
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МЕТОД КОНСЕНСУСУ У ВИБОРЧИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ТА
КОМПРОМІС У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ
В статті з’ясовано – консенсус та компроміс є найкращими способами прийняття політичних рішень, а
також, що тільки за їх допомогою певна проблема може бути знята остаточно.
Ключові слова: компроміс, консенсус, конфлікт, метод, політичне рішення.

Постановка проблеми. Технології досягнення
консенсусу та компромісу у суспільно-політичній
практиці є досить нелегким і процедурно складним.
Однак, прагнення до їх застосування від цього не згасає,
позаяк консенсус та компроміс являють собою рішення,
котрі символізують колективну думку. У всякому
випадку затрати часу на процедурні рішення нерідко
окуповуються, дають можливість розв’язати складні,
суперечливі проблеми, виявити приховані потреби та
інтереси, знайти необхідні альтернативи, здатні
задовольнити домагання різних сторін, а також
забезпечити довгострокове вирішення певної проблеми.
Мета роботи – розглянути можливості застосування
методу консенсусу в політичних, виборчих технологіях
та компромісу в процесі прийняття політичних рішень.
Виклад основного матеріалу. У практичнополітичному сенсі поняття консенсус охоплює два типи
явищ: 1) стан соціальної спільності, громадську згоду;
2) необхідну
для
прийняття
рішення
ступінь
узгодженості позицій сторін, що полягає у підтримці
більшості й відсутності заперечень.
У рамках громадської згоди доцільно розрізняти:
 ціннісний чи базовий консенсус на рівні
суспільства в цілому;
 процесуальний консенсус на рівні окремих ділянок
процесу (партії, рухи, еліти) щодо правил гри на
політичній сцені, тобто певних засобів і способів
досягнення влади, порядку прийняття і реалізації рішень
і т.п.;
 позитивний консенсус – схвалення окремих заходів,
процедур, бажання тих чи інших перетворень;
 негативний консенсус – неприйняття існуючих
порядків, норм, цінностей, владарюючих еліт.
Консенсус, як ступінь узгодженості позицій, може
бути юридичним (коли його досягнення передбачені
нормативними актами) і неформальним. Юридичний
консенсус
поділяється
на обов’язковий (якщо
допустимим є тільки консенсуальне рішення) і
факультативний.
Консенсус – найкращий спосіб прийняття рішень
тому, що тільки за його допомогою певна проблема
може бути знята остаточно.
Компроміс слід відрізняти від консенсусу. Консенсус
– це метод розробки і прийняття рішень нормативноправових актів, за якими становище, що обговорюється
не ставиться на голосування, а приймається
узгодженням.

Розрізняють компроміси вимушені і добровільні:
перші з неминучістю нав’язуються обставинами, що
склалися, а другі виникають на основі угоди з певних
питань, які виникають в процесі прийняття політичних
рішень. На основі таких компромісів створюються
багатоманітні
політичні
блоки
і
політичні
коаліції [1, с.665].
Консенсус і компроміс – два близько пов’язаних між
собою явища і процеси. Проте компроміс – це процес,
що поєднує зусилля конфліктуючих сторін задля
спільного пошуку зі стану протистояння. В основі цього
процесу лежать взаємні поступки сторін, які не
обов’язково мають бути взаємовигідними. Одна з
головних вимог політичного компромісу – забезпечення
неможливості ухилитися від його умов і право на
критику таких відхилень, але без наміру дискредитувати
партнера по компромісу. Це означає, що в його основі
повинні лежати певні політичні принципи або конкретно
окреслені умови поведінки, без чого вимога дотримання
компромісних угод на практиці неможлива. Умовами
поступок, аби вони стали основою компромісу, є:
визнання правоти з певної проблеми, питання
протилежної сторони, такий стан речей, коли
непоступливість і відмова від співробітництва ведуть до
ще більших політичних втрат [2, с.661].
Погляд на компроміс та консенсус відбиває характер
і ступінь зрілості політичних сил, партій. Однак, їх
усвідомлення як способу вирішення проблемних питань
– є кроком для визнання і компромісу, і консенсусу як
процесів, що поєднують зусилля конфліктуючих сторін
задля спільного пошуку зі стану протистояння.
Виходячи з думки М. Вебера про те, що консенсус
існує у суспільстві ще до моменту прийняття рішення,
говорити про процесуальний консенсус за відсутності
базового консенсусу з функціональної точки зору
недоцільно.
Значну роль в сучасних політичних технологіях
відіграють різноманітні методи консенсусу (арбітраж).
Так, зобов’язуючий арбітраж сприяє конфліктуючим
сторонам обирати нейтральну особу для розв’язання
спірного
питання
й
винесення
остаточного
обов’язкового рішення. Рекомендаційний арбітраж
орієнтує сторони на «можливість прийняти його, або
відмовитися від нього й передати справу в суд, або
застосувати зобов’язальну процедуру» [3, с.233].
Обмежений арбітраж передбачає встановлення певних
меж поступок ще до початку арбітражного розгляду.
Посередницький арбітраж орієнтується на знаходження
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певної «формули згоди», яка б не зачіпала гідності
конфліктуючих сторін, тобто створила б благодійну
обстановку [4, с.233]. Різновидом арбітражу вважається і
третейський суд, в якому сторони визначають третю
особу ( третейського суддю) і визначають основні
норми, що формують статус останнього та його
повноваження.
Утвердження консенсусу, як методу у виборчих
технологіях, через систему арбітражних процедур
передбачає високий рівень юридичного формалізму й
відповідного досвіду його втілення на рівні
громадянського суспільства. Поряд з цим запровадження
консенсусу як основного методу прийняття правових
рішень «потребує значного часу й досвіду, особливо в
умовах низької парламентської культури, нерозвиненої
юридичної техніки й правової установки на силові
методи розв’язання конфліктів» [5, с.235].
Слід підкреслити, що практично в усіх конфліктах
мова йде про контроль над ресурсами (матеріальними,
духовними та ін.). Урегулювання конфлікту за цих умов
являє собою прийняття певного колективного рішення
(досягнення угоди, компромісу, консенсусу), щодо
розподілу і використання ресурсів.
Це колективне рішення (компроміс) здійснюється для
того, аби задовольнити всіх учасників, і повинне
відповідати двом вимогам. По-перше, необхідно, аби
вибрана стратегія розподілу і використання ресурсів
була оптимальною, тобто такою, котра не може бути
покращена водночас за усіма показниками. Дана вимога,
що передбачає послідовний аналіз різних варіантів
рішення і відхиляє всі неконкурентноздатні, отримала
назву принципу Парето, по імені італійського
економіста, який сформулював його в 1904 р. Принцип
Парето є беззаперечним. Взаємоприйнятними можуть
бути тільки оптимальні рішення. Таким чином, множина
можливих виборів суттєво зменшується. Друга вимога
пов’язана із стійкістю компромісу. Принцип Парето її не
гарантує, позаяк не виключена ситуація, коли хтось із
учасників компромісу порушить досягнуту угоду, аби
покращити власні показники за рахунок своїх
контрагентів.
Принцип стійкості компромісу був сформульований
в останні роки англійським математиком Д. Нешем. Він
передбачає, що для кожного із учасників будь-яке
відхилення від зафіксованих в угоді умов призведе до
погіршення його становища. Принцип Неша видається
логічним доповненням до принципу Парето. Рішення,
котре являє собою найбільш ефективну стратегію
використання ресурсів і порушувати, яке невигідно
нікому,має всі шанси бути прийнятим і реалізованим.
Однак, у рамках теорії колективних рішень доведено,
що, як правило, стійкі компроміси не ефективні, а
ефективні – нестійкі. Ці принципи сумісні тільки у
виняткових випадках, коли справа стосується не
протилежних інтересів, які пов’язані з виживанням.
У
визначеннях
консенсусу
досить
часто
підкреслюється, що характерною його ознакою як
методу у виборчих технологіях є відсутність
голосування. У інших випадках консенсус прямо
протиставляється голосуванню, яке у старому розумінні
цього слова – не є методом у виборчих технологіях та
методом прийняття рішення. В результаті голосування
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виявляються тільки позиції сторін з питань, які
розглядаються. Метод прийняття рішення визначається
встановленим у правилах процедури ступенем
узгодженості позицій, необхідним для прийняття
рішення. Відповідно, до традиційних методів прийняття
рішень відносяться одноголосність, а також проста чи
кваліфікована більшість (мажоритарний метод). Вираз
«метод голосування» характеризує тільки технічну
сторону процесу виявлення позицій.
Вирішення питань методом консенсусу (узгодження)
стало вперше здійснюватися в рамках ООН. Пропозиція,
котра не викликає заперечень, вважається прийнятою
без голосування, на відміну від загальновизнаної
процедури голосування, котра передбачає висловлення
позицій проти. Принцип консенсусу подібне виключає.
Таке рішення є конструктивним, перш за все тому, що
всі сили сторін, які домовляються, спрямовані на його
виконання, а не на боротьбу зі своїми супротивниками.
Якщо проаналізувати всю діяльність ООН (з моменту
заснування цієї організації), то стає зрозумілим, що
причиною
неефективності
багатьох
резолюцій
Генеральної Асамблеї було їх прийняття механічною
більшістю голосів. Сьогодні все більше членів ООН
приходять до розуміння, що метод консенсусу та
компроміс в сучасних умовах є єдино розумними
способами досягнення ефективних рішень.
Отже, консенсус можна визначити як метод
вироблених (прийняття) багатосторонніх актів із
загальної згоди держав – учасників переговорів. Під
загальною згодою при цьому розуміється такий ступінь
узгодження позицій держав з приводу міжнародного
акту, який характеризується підтримкою цього акту з
боку переважної більшості учасників переговорів і
відсутністю заперечень проти його прийняття з боку
хоча б одного учасника. Слід мати на увазі, що
необхідність у голосуванні відпадає, коли метод
консенсусу застосовується державами – учасниками
даного міжнародного акту уже на стадії його
вироблення. Однак, у разі, якщо у даному міжнародному
органі чи на конференції правилами процедури
передбачено
прийняття
рішення
простою
чи
кваліфікованою більшістю голосів, консенсус буде
явним лише у разі одноголосного позитивного
голосування за нього (за відсутності голосів «проти») чи
в результаті прийняття акту за загальної згоди без
голосування (шляхом, наприклад, акламації). Останнє є
рівносильним загальному позитивному голосуванню за
прийняття цього акту (голосів проти чи таких, що
утрималися немає).
Консенсус вимагає часу і терпіння. Не завжди можна
вирішити незгоди між членами групи, особливо
протягом однієї зустрічі, навіть при щирих зусиллях
бути терплячими і відкритими до співробітництва. Тому
то іноді дуже важко, якщо й не неможливо, приймати
потрібні рішення, що послаблює солідарність групи.
Консенсус передбачає тривалі багаточасові монотонні
зустрічі. Твердження щодо ненасильства консенсусу
можна вважати міфом. Насправді і голосування, і
консенсус можуть включати форми насилля, наприклад,
примушування однієї сторони погодитися із рішенням
іншої. Консенсус часто уявляється як процес, котрий є
ефективним, якщо учасники діють «з відповідальністю».
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Можливість опротестувати і заблокувати консенсус має
використовуватись відповідально і обережно.
І. Блищенко та Ж. Енхсайхан характеризують
консенсус у такий спосіб: «Принцип консенсусу можна
визначити як принцип досягнення спільної згоди всіх
держав-учасників міжнародного форуму без проведення
голосування з відповідного питання». І далі: «Принцип
консенсусу як принцип прийняття рішення, на
міжнародних форумах випливає з об’єктивної
практичної потреби держав» [6, с.42-58].
У цьому ж ключі розмірковує і А. Мовчан: «у
відповідності із правилом консенсусу рішення
міжнародного органу, ради, конференції вважається
прийнятим, якщо жодна із держав-учасників не висуне
проти нього якого-небудь заперечення, котре ця держава
вважає перепоною для ухвалення рішення в
цілому» [7, с.48-64].
З вищенаведеного видно, що деякі вчені розглядають
консенсус лише як один із методів прийняття рішення на
міжнародних форумах. На відміну від таких підходів,
характеризуючи консенсус як феномен, правило,
принцип, ідею в контексті методики, певних способів
прийняття
рішення
Б.
Ашанський
пише:
«Консенсуальною може бути названа така система
прийняття рішень, котра являє собою результат синтезу
системи прийняття рішень, яка склалася в процесі
розвитку
класичного
міжнародного
права
(одноголосності і квазіодноголосності), і традиційної
системи
прийняття
рішень
більшістю
голосів
(кваліфікованою чи навіть простою).
Консенсусна система виходить із бажаності
досягнення узгодженої думки всіма учасниками
(державами) без проведення голосування до тих пір,
поки будуть вичерпані всі зусилля по досягненню
узгодженої думки [8, с.79].
Слід відзначити, що консенсусу нерідко властивий
зворотній ефект. Маючи за мету повну єдність і
намагаючись задовольнити усі заперечення перед тим як
прийняти рішення, консенсус пригнічує прогресивність
протилежності думок. Це особливо проблематично, коли
у сторін наявні значні відмінності у інтересах і
цінностях. Якщо спільнота має надію на розвиток,
прагне до багатоманітності, розвитку чіткості у
питаннях політичної стратегії, консенсус у чистому
вигляді рідко може бути корисним. До того ж слід
пам’ятати, що термін «консенсус» у документах
міжнародних організацій і конференцій, а також під час
обговорень
вживається
дуже
непослідовно
і
суперечливо.
В умовах становлення демократії, українське
суспільство потребує засобів, які забезпечують
ефективний контроль за врегулюванням виникаючих
конфліктів та знаходження компромісу.
В суспільстві і політиці усі рішення приймаються
шляхом компромісу, адже у кожній партії є своя
ідеологія, з якою дехто може і не погоджуватись, проте
згода завжди наявна і рішення приймаються у будьякому випадку. В таких випадках, на жаль, втрачаються
унікальні політичні чи соціальні ідеї та пропозиції, проте
є більшість, яка знаходить ідеальну середину, з якою
погоджуються усі опоненти.

Досягнення політичного компромісу, як практичного
втілення політичних відносин, відбувається, якщо
суб’єкти політики чітко знають об’єкт, предмет
політичної незгоди, на вирішення якої спрямовані
зусилля, усвідомлюють поступки, з’ясовують умови, за
яких може бути здійснений політичний компроміс, що
впливає на прийняття політичних рішень. Політичні
компроміси досягаються в основному мирним шляхом.
Проте можливі ситуації, які торкаються глибинних
основ існування сторін або однієї з них. У таких
випадках політичні відносини та рішення можуть мати
безкомпромісний характер і вирішуватись іншими
засобами, іноді шляхом насильства, а політичне
співробітництво при цьому набуває вигляду компромісу
і конкуренції в політиці, яка є формою політичних
відносин, виражених у змаганні в процесі здійснення
творчої політичної діяльності.
Висновки. В сучасних умовах неодмінною ознакою
досягнення консенсусу або компромісу є застосування
механізму вибору, що ґрунтується на різноманітності
політичних програм та політичних рішень. В Україні
роль політичного вибору на сьогодні не варто
перебільшувати. Невід’ємною складовою консенсуснокомпромісних технологій необхідно вважати схильність
українського суспільства до консенсусу чи компромісу,
закладену в національному історичному розвитку.
Рішення, які пропонуються традиційно, легітимно,
«мають більше шансів на успіх, коли необхідність змін у
суспільстві є очевидною» [9, с.74]. Що ж стосується
конкретно
орієнованого
втілення
консенсусних
політичних технологій, то слід пам’ятати, що жоден
аналіз чи прогноз політичної поведінки щодо
консенсусних орієнтацій не може бути повним без
урахування соціальних і психологічних чинників, серед
яких вагомими є соціальний статус, ступінь економічної
та політичної активності взятого індивіда.
Таким чином, сучасні тенденції застосування методу
консенсусу у виборчих технологіях та методу
компромісу у процесі прийняття політичних рішень не
слід протиставляти між собою чи сприймати як догму.
Завдання політичної науки полягає в розробці
відповідної реаліям початку XXI століття наукової
стратегії консенсусно-компромісного спрямування, яка
дозволить ефективно вирішувати складні й іноді
непередбачувані соціально-політичні проблеми.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ПАЛИВНОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА
МОТИВАЦІЮ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ
У статті висвітлена та досліджена проблема соціального захисту працівників паливно-енергетичного
комплексу України, виявлено його основні критерії та вплив на мотивацію вчинення злочинів.
Ключові слова: паливно-енергетичний комплекс, соціальна захищеність, злочини в ПЕК, виробничий
травматизм, охорона праці, медицина праці, фрустрація.

Постановка проблеми. На сьогодні безпека людей,
які працюють у сфері паливно-енергетичного комплексу
України є одним з головних пріоритетів. Проблема
створення здорових і безпечних умов праці, забезпечення
протиаварійної
стійкості
паливно-енергетичного
комплексу має особливе значення. Враховуючи, що
специфіка діяльності підприємств ПЕК передбачає
наявність робочих місць на виробництвах з небезпечними
та шкідливими умовами праці, питання забезпечення
соціального захисту є пріоритетним для працівників
галузі, а створення єдиної системи соціальної
захищеності та охорони праці як цілісного механізму
управління в ПЕК призведе до зменшення вчинення
злочинних посягань у галузі. Основними причинами
травмування та смертельних випадків є проникнення на
об’єкти,
самовільне
виконання
робіт,
власна
необережність. Матеріали розслідувань нещасних
випадків свідчать, що основною причиною нещасних
випадків на виробництві є невиконання працівниками
вимог з охорони праці, власних службових обов'язків,
порушення технологічної дисципліни. Керівниками
підприємств не завжди забезпечено за цим належний
контроль, вимогливість до підлеглих та принциповість
при прийнятті рішень щодо відповідальності винних осіб.
Отже, серед основних причин ураження електричним
струмом є спроби крадіжки, наближення на недопустиму
відстань до обірваних електропроводів, недостатня
обізнаність про небезпечність втручання у роботу
електрообладнання та правила поведінки поблизу
несправних електроприладів.
Мета роботи – проаналізувати та розкрити проблему
соціального захисту працівників паливно-енергетичного
комплексу України, виявити основні критерії та вплив
на мотивацію вчинення злочинів.
Виклад основного матеріалу. Питання соціального
захисту та охорони праці в ПЕК регулюються
законодавчими та нормативними актами і відображені в
Конституції України, в Кодексі законів про працю, в
законах України «Про пенсійне забезпечення», «Про
загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок
безробіття»,
«Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням
і похованням», «Про розмір внесків на деякі види
загальнообов'язкового
державного
соціального

страхування», «Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності», «Про страхові
тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань, які спричинили втрату
працездатності»,
«Про
охорону
праці»,
«Про
затвердження Загальнодержавної соціальної програми
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища на 2014-2018 роки», в роботах Міжнародної
організації праці та Національного науково-дослідного
інституту охорони праці.
Як зазначив Б.М. Головкін, соціальна захищеність –
це вельми складне поняття, яке складається з певних
норм соціального забезпечення, що існують у державі, а
саме: медичне забезпечення, пенсійне забезпечення,
допомога з безробіття, а також гідна заробітна плата,
можливість професійного зростання та вільного
розвитку особистості.
Соціальний захист працівників галузі ПЕК включає в
себе такі напрямки:
 створення безпечних умов праці, які б давали
можливість заробляти кошти для гідного існування та
виключали отримання травм і професійних захворювань
працівників на виробництві;
 запровадження необхідних заходів щодо охорони
праці та соціального захисту громадян у випадку
професійних захворювань та нещасних випадків, доступ
громадян до національних систем охорони здоров'я,
реабілітації та професійної освіти;
 забезпечення працівників та членів їх сімей
прожитковим мінімумом матеріальних засобів у разі
безробіття, втрати або зниження доходу внаслідок
хвороби, народження дитини, нещасного випадку в
побуті,
виробничої
травми
або
професійного
захворювання,
інвалідності,
старості,
втрати
годувальника.
За результатами колегії Міністерства енергетики та
вугільної промисловості, яка розглядала питання стану
промислової безпеки та охорони праці на підприємствах
паливно-енергетичного
комплексу,
забезпечення
безпечного використання електроенергії та газу у побуті,
можна зробити висновки, що домінуючими причинами
формування несприятливих умов праці залишається
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неналежне
забезпечення
працюючих
засобами
індивідуального
захисту.
Водночас
перевірками
Держінспекції з експлуатації електричних станцій і
мереж в структурних підрозділах НЕК «Укренерго»
(Запорізький МЕМ та Дніпропетровський МЕМ
Дніпровської ЕС) виявлено відсутність у працівників
захисних касок, діелектричних рукавиць.
Потребує докорінних змін ставлення самих керівників
до збереження життя і здоров'я працівників, створення
безпечних та нешкідливих умов праці, відпочинку та
оздоровлення,
забезпечення
відповідальності
за
недотримання вимог охорони праці, правил особистої і
колективної безпеки.
Негативно позначається на функціонуванні системи
охорони праці в паливно-енергетичному комплексі
невиконання вимог Закону України «Про охорону
праці» щодо підпорядкування служб охорони праці
першим керівникам підприємств. Зокрема, служби з
охорони праці Центренерго, Укрінтеренерго, Регіональні
електричні
мережі,
Полтаваобленерго,
Чорноморнафтогаз
підпорядковані
заступникам
керівників з різних питань.
Головним чинником безпеки працівників на
виробництві є створення безпечних та нешкідливих умов
праці, гарантією чого є атестація робочих місць. Проте,
на практиці за відсутності єдиного для всіх галузей
економіки переліку робіт із шкідливими і небезпечними
умовами праці, підприємства застосовують типові
переліки, затверджені для окремих галузей ще за часів
СРСР, в яких не передбачено окремі шкідливі фактори,
які сьогодні мають місце. Зокрема, не включено
радіаційний фактор, що є показником шкідливості
роботи з радіоактивними речовинами. Це призводить до
того, що при проведенні атестації робочих місць на
підприємствах, діяльність яких пов'язана з радіаційноактивними відходами (таких нараховується у галузі 7
підприємств), не підтверджено право на встановлення
доплат, що призводить до зростання соціальної напруги
у трудових колективах
Одним із критеріїв соціального захисту є охорона
здоров’я в галузі ПЕК , а також медичне обслуговування
працівників. Відсутність ефективної медицини праці в
ПЕК вкрай негативно впливає на стан здоров'я
працівників. У середньому на 1 медпрацівника
приходиться майже 600 працівників підприємств, що
унеможливлює надання належної медичної допомоги та
забезпечення якісного обслуговування. Як результат,
фактично першу і часто останню допомогу надають
недосвідчені працівники із використанням підручних
засобів та сумнівних медичних препаратів, що є у
кишені. Викликані лікарі швидкої допомоги часто лише
констатують смерть. На сьогодні нормативно не
визначено порядок комплектації медичних аптечок з
урахуванням терміну придатності медикаментів та
відсутній перелік робочих місць, де їх наявність
обов'язкова. Не приділяється належної уваги навчанню
персоналу правилам надання першої допомоги при
нещасному випадку або у разі погіршення стану
здоров'я. Не виписано дії персоналу за таких обставин.
Недостатньо
уваги
приділяється
профілактиці
захворювань та оздоровленню працівників. Відсутність
ефективної системи медицини праці та оздоровлення не
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сприяє стриманню рівня професійної захворюваності. За
відсутності належного фінансування заходів з
профілактики захворювань працівників, мільйони
гривень виплачуються на лікарняні, а підприємство
втрачає кваліфікований трудовий потенціал.
Водночас, ще однією з проблем є відсутність
проведення
психофізіологічної
експертизи
на
законодавчому рівні. До виконання робіт підвищеної
небезпеки допускаються особи психологічний або
фізичний стан яких попередньо не з’ясовується.
Оскільки у галузі спостерігається постійне зростання
виробничого травматизму, одним із основних показників
соціального захисту працівників галузі є комплекс
заходів із запобігання виробничого травматизму,
формування свідомого ставлення працівників до
власної безпеки та безпеки оточуючих, навчання
персоналу, відновлення медицини праці, активне
використання наукового потенціалу, запровадження
міжнародних
стандартів
безпеки
працюючих,
підвищення відповідальності керівників за стан
охорони праці.
За статистичними даними станом на 27 липня 2015
року на підприємствах енергетичної галузі сталося 20
нещасних випадків, під час яких травмовано 29 осіб, у
тому числі 10 осіб зі смертельними наслідками. Зокрема,
внаслідок ураження електричним струмом сталося 6
випадків, при цьому травмовано 7 осіб, з них 4 –
смертельно.
В основному, з початком літнього періоду
відмічається зростання випадків загибелі громадян
внаслідок ураження електрострумом на об’єктах
електропостачальних компаній та в електроустановках
споживачів. Так, упродовж 2014 року сталося 24 таких
випадки, у т.ч. у червні-липні – 16 (відповідно у 2013 –
38 та 18, у 2012 50 та 19). Смертельно травмовано
24 особи, у тому числі двоє неповнолітніх. У 2014 році
серед постраждалих 2 працівника підприємств
електроенергетики, які самовільно виконували роботи на
обладнанні у позаробочий час (електромонтер
Литинських РЕМ ПАТ «Вінницяобленерго» та
заступник начальника Борщівських РЕМ ПАТ
«Тернопільобленерго)
та
смертельно
уражені
електрострумом.
Проведені за цими фактами службові розслідування
показали, що переважна кількість нещасних випадків
сталася через незадовільний технічний стан електричних
мереж, несправність пристроїв релейного захисту та
протиаварійної автоматики. Найбільш характерні
порушення: не закриті на замок двері розподільчих
пристроїв,
відсутність
надійного
заземлення
електрообладнання, не розчищені від парослі дерев і
кущів лінії електропередач. Також збільшилась кількість
нещасних випадків, пов’язаних із спробою окремими
абонентами самовільно відновити електропостачання,
що
припинялось
через
пошкодження
ліній
електропередач та обладнання трансформаторних
підстанцій під час негоди. Розслідуванням обставин цих
випадків з’ясовано, що жодних офіційних звернень
абонентів щодо знеструмлення до диспетчерських
пунктів підприємств не надходило. Нерідко це
пояснюється
унеможливленням
зв’язку
через
перевантаження телефонних ліній. У період активного
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проведення польових та будівельно-монтажних робіт
підвищується небезпека ураження електричним струмом
через неприпустиме провисання проводів ЛЕП або
виконання робіт у охоронних зонах електричних мереж з
порушенням Правил охорони електричних мереж.
Однією із складових системи управління охорони
праці є навчання працівників. Аналіз стану професійної
підготовки та добору кадрів на підприємствах галузей
показав, що на сьогодні відсутня система безперервного
ступеневого навчання. Не відпрацьовано єдиний
порядок відбору абітурієнтів для цільового направлення
на навчання до профільних вищих навчальних закладів.
Не налагоджено співпрацю підприємств ПЕК з
навчальними закладами щодо організації та проведення
стажування студентів на виробництві та подальшого їх
працевлаштування за фахом відповідно до потреб
підприємств галузей. Водночас, нерідко підприємства
укладають угоди з закладами про навчання за кошти
підприємства осіб, працевлаштування яких на роботу до
цих підприємств після закінчення навчання не
передбачено. В цілому лише третина від загальної
кількості направлених на навчання осіб повертаються на
підприємство на роботу.
Позитивним з цього питання є досвід роботи
підприємств атомно-промислового комплексу. На
підставі укладених з Севастопольським національним
університетом ядерної промисловості угод НАЕК
«Енергоатом» надає цільові направлення абітурієнтам,
забезпечує виробничу практику студентів, заохочує
кращих з них та працевлаштовує молодих спеціалістів.
Крім того, тривалий час Компанія співпрацює з
Національним технічним університетом України
«Київський
політехнічний
інститут»,
Одеським
національним політехнічним університетом на підставі
укладених договорів про співпрацю та підготовку
фахівців і підвищення їх кваліфікації.
Негативним процесам у сфері охорони праці в ПЕК
сприяє недосконалість нормативної бази. Аналіз чинної
нормативної бази свідчить про необхідність перегляду
близько 200 нормативних актів з охорони праці, що
розроблені ще за часів СРСР та не відповідають вимогам
сьогодення. Проте для визначення застарілих та таких,
що потребують заміни, перегляду і розробки
нормативно-правових актів, що регламентують питання
охорони праці та промислової безпеки в ПЕК, необхідно
провести повну інвентаризацію нормативної бази по
кожній галузі. Негативно впливає на процес
удосконалення нормативної бази відсутність єдиного
Реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.
Аналіз діяльності підприємств ПЕК засвідчив
відсутність реального впливу Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України на питання
попередження
виробничого
травматизму
та
профзахворюваності в ПЕК. Зовсім не виділяються
кошти Фонду для підприємств ПЕК на профілактику
травматизму. Тривалий час не діє порядок надання
знижок чи надбавок підприємствам до розміру
страхового внеску, встановлений ст. 47 Закону України
«Про
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату

працездатності». Хоча застосування такого механізму
економічного стимулювання роботодавців сприятиме
створенню безпечних умов праці та підвищенню
відповідальності за стан охорони праці на підприємстві.
При установленні меж заробітної платні мають
ураховуватися комплекс умов праці, кваліфікаційний
рівень працівника, можливість професійного й
посадового просування, оскільки заробітна платня
забезпечує право кожного на достатній життєвий рівень.
За результати фінансово-господарської діяльності
підприємств ПЕК на січень-червень 2015 року розмір
середньомісячної заробітної плати одного працівника, в
еквіваленті повної зайнятості, на підприємствах, що
належать до сфери управління Міненерговугілля
України, у розрізі галузей становить: електроенергетика
– 5724 грн. (збільшення до відповідного показника 2014
р. становить 9,8%); атомно-промисловий комплекс –
9572 грн. (більше на 9,1%); нафтогазовий комплекс –
7056 грн. (більше на 7,2%); вугледобувні підприємства,
що розташовані на підконтрольній українській владі
території – 6223 грн. Разом з тим, станом на 01.07.15 р.
на державних підприємствах Міненерговугілля України
загальна заборгованість із виплати заробітної плати
склала 921302,3 тис. грн., у тому числі на підприємствах,
що розташовані на території, яка контролюється
українською владою 262269,5 тис. грн., у тому числі:
електроенергетична галузь – 23895,5 тис.грн.; атомнопромисловий комплекс – 8317,3 тис.грн.; вугільна галузь
– 227252,4 тис.грн.; нафтогазовий комплекс – 2804,3 тис.
грн. Загальна заборгованість збільшилась з початком
року на 93716,9 тис. грн.
Отже, заборгованість з виплати заробітної плати
призводить
до
посилення
розбіжностей
між
номінальною та реальною заробітною платою, також
потрібно враховувати інфляцію, яка знецінює доходи
працівників та обмежує можливість задоволення їхніх
потреб для нормальної життєдіяльності, що може
виступати одним із мотиваторів злочинної поведінки
працівників галузі.
Загальною
причиною
вчинення
злочину
є
криміногенна мотивація особистості, яка базується на її
антисоціальній установці [1, c.99]. Вчинення злочину є
результатом
взаємодії
негативних
моральнопсихологічних властивостей особистостей, несприятливих життєвих умов та зовнішніх обставин, які
утворюють криміногенну ситуацію. Говорячи про такі
морально-психологічні властивості особливу увагу
необхідно приділити мотиву вчинення злочину. Слід
акцентувати увагу на психологічних аспектах мотивації
злочинця, оскільки саме глибокі, внутрішні психологічні
процеси, які не завжди зрозумілі, покладені в основі тих
чи інших вчинків людини, зокрема, поведінки особи, яка
вирішила вчинити злочин.
Якщо тривалий час людина не може задовольнити
свої базові потреби та бажання або задовольняє їх
частково, може виникнути стан фрустрації (від лат.
frustratio – обман, розлад, руйнування планів) –
психічний стан людини, який викликається об’єктивно
непереборними (або суб’єктивно так сприйманими)
труднощами, що виникають на шляху до досягнення
мети або до вирішення проблеми, переживання невдачі.
Фрустрація супроводжується в основному негативними
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емоціями: гнівом, роздратуванням, почуттям провини,
безвихідності. Рівень
фрустрації
залежить від
інтенсивності
фрустратора,
індивідуальних
особливостей
особистості.
Історично
проблема
фрустрації пов’язана з роботами З. Фрейда і його
послідовників, вбачали однозначний зв’язок між
фрустрацією і агресією. В даний час багато авторів
використовує поняття фрустрації і психологічного
стресу як синоніми, деякі обгрунтовано розглядають
фрустрацію як приватну форму психологічного стресу.
Виникнення стану фрустрації в багатьох випадках
характерне для посткримінального періоду, коли після
вчиненого злочину людина (злочинець чи жертва) не
бачить виходу із ситуації, що виникла.
Отже, бажання задовольнити навіть мінімально
необхідні життєві погреби може стати стимулом для
вчинення злочину.
Висновки. З огляду на викладене, можна зробити
висновки, що на сьогодні існує проблема соціального
захисту працівників сфери паливно-енергетичного
комплексу. Реальна відсутність матеріальних засобів або
їх обмеження для нормальної життєдіяльності людини,
може виступати одним із мотиваторів злочинної
поведінки працівників галузей паливно-енергетичного
комплексу України.
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Україна перебуває на шляху демократичних перетворень, утвердження консенсусної моделі демократії
під впливом політологічної наукової парадигми в умовах дії прагматизму, що впливає на політичне життя
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Постановка проблеми. Сьогодні однією з складових
консенсусної моделі демократії слід вважати розроблену
й обґрунтовану на міжнародному рівні концепцію
«сталого розвитку». Перспектива цієї концепції, як
складової консенсусної моделі демократії, полягає в
тому, що вона «допускає різкі трактовки й потребує
подальшого вдосконалення, особливо у питанні про
шляхи її втілення у життя [1, с. 7]. Отже, мета статті –
аналіз концепції «сталого розвитку» в контексті
консенсусної моделі демократії та дії прагматизму, а
основні завдання, поставлені в статті, – розробка та
здійснення рішень, спрямованих на покращення
добробуту населення, розвиток державної політики,
спрямованої на повагу плюралізму й багатоманітності
суспільно-політичних
орієнтацій
в
умовах
дії
прагматичних тенденцій, здатних сприяти взаємному
зміцненню зв’язку між демократичним правлінням,
правами і основними свободами людини.
Виклад основного матеріалу. Демократія, як
народовладдя, є цінністю сама по собі. Однак, те чи інше
волевиявлення народу може спрямовуватись і на цілі, які
не завжди можна схвалювати з позицій гуманізму чи
концепції «сталого розвитку». Така ситуація виразно
виявляється в умовах, коли демократією прикриваються
далеко не демократичні форми правління.
В умовах трансформації країн бувшого СРСР,
зокрема України, ситуація змінилася – з одного боку,
процес
демократизації
українського
суспільства
засвідчив виникнення цілого ряду негативних явищ,
характерних для суспільства перехідного типу, таких як
легалізація тіньової економіки, зростання амбіцій
різноспрямованих політичних сил, гіпертрофована
багатопартійність, поляризація суспільно-політичних
прагнень та інтересів, а з іншого боку, політичне життя
українського суспільства отримало в перехідних умовах
цілий ряд позитивних імпульсів консенсусного
спрямування,
таких
як
виникнення
елементів
взаємозв’язку між суб’єктом і об’єктом управління,
зростання ролі особистої участі у політичному житті,
розвиток системи і нових принципів місцевого
самоврядування, прагнення влади до підвищення рівня
легітимізації власної діяльності. При всіх безсумнівно
демократичних орієнтаціях, перехідна реальність, до якої
тяжіє українське суспільство, має цілий ряд перспектив з

погляду утвердження «консенсусної моделі демократії»
та дії політичного прагматизму.
Відомий вчений Б. Курашвілі, характеризуючи
проблеми трансформації, зазначав наприкінці 80-х рр.,
що основою політичного розвитку є рух суспільства до
певної «міри рівності» й «міри свободи», в яких, власне,
й полягає вся політика. Причому політика в цьому
розумінні є «діяльністю спрямованою на досягнення
певних мір рівності і свободи у такому їх поєднанні, яке
обумовлене
конкретними
історичними
обставинами» [2, с.97].
Оскільки конкретно-історичні умови розвитку
українського
суспільства
засвідчують
його
функціонування в умовах зведеної до мінімуму
конфліктності, можна з певною мірою переконання
відзначити
прагнення
української
людини
до
демократичного,
консенсусного,
прагматичного
співжиття. Відтак консенсусна модель демократії може
стати для українського суспільства не чужого,
запозиченого від Заходу, а іманентного його
внутрішньому суспільно-політичному єству.
У 50-60-х роках у західних суспільствах панувала віра
в необмежені можливості демократії. Однак, вона значно
похитнулася
у
70-ті
роки.
Причиною
кризи
демократичної ідеї стали «невдалі спроби встановити
демократичні режими в плюральних суспільствах
Третього світу» [3, с.33]. Поразка демократії в
модернізаційному процесі зумовила потребу в її
оновленні. Окрім того, практика модернізації в різних
країнах показує, що для збереження політичної
стабільності суспільства необхідний баланс між рівнем
соціальної мобілізованості населення, його націленістю
на здійснення змін та інституціоналізацією суспільства.
Чим виразнішою є соціальна мобілізованість населення,
тим більше підстав для розбалансованого розвитку
суспільства для розриву між новими соціальними
цінностями, що засвоюються масами, й існуючими
структурами, що посідаються, як правило традиційною
елітою і її креатурою. Цей розрив і є головним джерелом
політичної нестабільності і виявляється у так званих
«позиційних конфліктах», що виникають між новими
політичними групами і попередньою елітою через
контроль над механізмом підготовки, прийняття і
виконання політичних рішень, щодо використання
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національних ресурсів, «сталого розвитку» та дії
прагматизму.
Своє найбільш повне теоретико-методологічне
обґрунтування консенсусна теорія демократії дістала в
працях
Лейпхарта-американського
політолога
голландського походження, який поставив перед собою
мету
–
довести
можливість
функціонування
демократичних режимів у плюральних суспільствах.
Лейпхарт зазначає, що західні політологи, які
поквапились з вчиненням вироку демократії в
плюральних суспільствах, припустилися низки помилок.
Головна з них – перебільшення ступеню гомеогенності
демократичних західних суспільств. Він виділяє два типи
західних демократій: континентальний європейський тип
з розпорошеною (тобто негомогенною і не світською)
політичною культурою і слабкою автономністю
підсистеми та англо-американський (гомогенний) тип [4,
с.223]. На думку, Лейпхарта, яскравими прикладами
консенсусної моделі демократії є такі країни як
Швейцарія і Бельгія. Позиція А. Лейпхарта є
конструктивною по відношенню до посттоталітарного
простору, оскільки він зазначає, що досягти і підтримати
стабільне
демократичне
правління
в
умовах
багатоукладного суспільства все ж можливо. За
«співсоціумні»
демократії
відцентрові
тенденції
врівноважуються
установками
на
взаємодію
і
відповідною поведінкою лідерів різних сегментів.
Поняття «співсоціумна демократія» враховує як
суперечності між сегментами, властиві багатоукладному
суспільству,
так
і
політичне
співробітництво
сегментарних еліт.
Співсоціумну демократію слід відрізняти від двох
близьких до неї понять – «сегментарного плюралізму»,
введеного В. Лорвіном, і «демократії згоди» у Г.
Лембруха, В. Лорвін зосереджується на першій
характерній рисі такої демократії і залишає за рамками
дослідження питання про реагування еліт на виявлення
сегментарних суперечностей, до того ж він обмежується
лише розколами всередині суспільств, які мають
релігійний та ідеологічний характер. Г. Лембрух
визначає «демократію згоди» як стратегію регулювання
конфліктів шляхом співробітництва і домовленостей між
різними елітами, а не боротьби за владу і рішення
більшості, що є другою рисою співсоціумної демократії.
Тобто, співсоціумна демократія означає сегментарний
плюралізм за умови включення в нього усіх можливих у
багатоукладному суспільстві водо розділів, які
узгоджуються із «демократією згоди» [4, с.217-218] в
умовах «сталого розвитку». При цьому поглиблюються
та посилюються прагматичні тенденції в розвитку
держави. Найперша характерна риса співсоціумної
демократії, на думку А. Лейпхарта, виявляється в тому,
що політичні
лідери всіх значних сегментів
багатоукладного суспільства співпрацюють в управлінні
країною у рамках великої коаліції. Ця влада є контрастом
тому типові демократії, за котрого лідери розділені на
уряд, який опирається тільки на парламентську більшість
та впливову опозицію. Найяскравіший приклад
останнього типу демократії – британський. Стиль
правління в співсоціумній моделі ґрунтується на коаліції
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інтересів, а у британській моделі – на конкретному
«змагальному» принципі.
Як підсумок позиції А. Лейпхарта, наведемо вісім
запропонованих ним принципів консенсусної демократії,
що характеризують теорію співсоціумної демократії.
Перший принцип – виконавчі органи влади
формуються всіма найважливішими політичними
партіями, створенням широких коаліцій. Великі коаліції
при цьому можуть утворюватись як тимчасовий захід
подолання серйозної внутрішньої або зовнішньої
політичної кризи.
Другий принцип – органи законодавчої і виконавчої
влади значною мірою незалежні одні від одних і
перебувають у відносній рівновазі. Оптимальна модель
поділу влад, з точки зору А. Лейпхарта, існує в
Швейцарії, де парламент упродовж усього періоду
повноважень Федеральної Ради має право висловити їй
вотум недовіри, який призвів до розпуску вищого органу
виконавчої влади.
Третій принцип – двопалатний парламент і
представництво меншин. При цьому дуже важливо, щоб
обидві палати обирались на рівній основі і мали однакову
владу. Верхня палата забезпечує представництво
меншинам. Підставами для створення двопалатного
парламенту є, по-перше, великі розміри країни (більш
ніж 10 млн. населення) і, по-друге, федеративний устрій
держави (зазначена умова не є обов’яковою).
Четвертий принцип – багатопартійна система.
Консенсусна модель демократії припускає існування
великої кількості політичних партій. При цьому можлива
ситуація, коли жодна з цих партій не спирається на
більшість, тому що чітко простежується слід впливу
прагматизму на їх діяльність.
П’ятий принцип – основою багатопартійності при
консенсусній демократії є паралельна структура
суспільства. Кожна з партій, як правило, виражає
інтереси релігійних, мовних, етичних та соціальноекологічних груп під дією прагматизму безпосередньо
політичного.
Шостий принцип – виборча система ґрунтується на
пропорційному представництві.
Сьомий
принцип
–
територіальний
і
не
територіальний федералізм і децентралізація влади, яка
на рівні областей, провінцій, штатів, кантонів та інших
автономних утворень супроводжується наявністю
сильного і дієздатного центрального уряду.
Восьмий принцип – писана конституція і право вето
для меншин. Організовані меншини, представлені в
парламенті можуть накладати вето на будь-які поправки
до конституції, а також на закони, котрі стосуються її.
Крім того, ці поправки і закони виносяться на
референдум, де за них повинна проголосувати не тільки
більшість на загальнонаціональному рівні, а й більшість
у меншинах кожної організованої меншини [5, с.82-109].
У контексті сказаного вище зазначимо: будь-яка
консенсуальна процедура має виключати абсолютне
домінування окремих учасників і забезпечувати
використання ними об’єктивних критеріїв оцінки
ситуації. Консенсуальна процедура є попередньою
стадією чи факультативним способом прийняття
рішення. При чому, закріплюючи можливість і бажаність
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консенсуальних процедур, законодавство, як правило, не
передбачає технології досягнення згоди. Частково це
пояснюється тим, що способи врегулювання конфлікту
залежна від його характеру, учасників тощо, а ці
обставини суттєво відрізняються навіть в рамках одного
виду конфліктів [6, с.47-49].
Слід підкреслити, що стабільний розвиток суспільства
має стати в Україні невід’ємною складовою
консенсуальної
моделі
демократії.
Сприймаючи
суспільно-політичну стабільність як потребу сучасного
демократичного розвитку українського суспільства,
визначимо її основні складові.
Однією з найважливіших складових політичної
стабільності як основи вітчизняної консенсуальної
моделі демократії є
економічне реформування
суспільства. Слід пам’ятати, що сучасна ринкова
економіка являє собою необхідну, але не єдину умову
демократії.
Ще однією передумовою політичної стабільності
українського
суспільства
є
демократична
інституціоналізація, яка розглядається сучасною наукою
як процес утворення, закріплення й визнання основними
політичними акторами політичних норм, процедур,
цінностей і доказів політичної поведінки, а також
способів контролю за їх виконанням. Щоб досягти
стабільної демократії, потрібно знати, керуючись
прагматизмом, концепцією «сталого розвитку» «золоту
середину» між двома необхідними умовами – створенням
інститутів, здатних забезпечувати, з одного боку,
підзвітність
державно-виконавчих
структур
громадянському суспільству, а з іншого – відсутність у
громадян можливості безпосереднього, прямого впливу
на прийняття політичних рішень.
Неодмінними атрибутами стабілізації суспільства в
сучасних умовах виступають політичні партії, які
забезпечують зразок між громадянським суспільством і
державою. Гнучко сполучаючи суспільні та державні
інтереси, партії забезпечують стабільність та динамізм
політичного управління суспільством.
Висновки. Однією з претензійних складових
консенсуальної моделі демократії можна вважати
розроблену й обґрунтовану концепцію «сталого
розвитку», основними складовими якої в контексті
консенсуальної моделі демократії слід вважати: широку
участь громадянського суспільства в розробці та
здійсненні рішень, спрямованих на покращення
добробуту населення, орієнтацію ринкових сил, на

підвищення
ефективності
соціально-політичного
розвитку під впливом політичного та економічного
прагматизму, розвиток державної політики, розширення
доступу до нових знань і технологій.
Отже,
можна
визнати
систему
політичних
пріоритетів, важливих для забезпечення консенсуальної
моделі демократії: 1) пріоритет людини, особистості, її
прав та свобод; 2) пріоритет гармонії етносів та націй,
значних соціальних груп; 3) пріоритет оптимальної
взаємодії системи соціальної організації суспільства і
політичної надбудови. Забезпечення цієї системи має
стати метою політичної діяльності в Україні, посилення
та поглиблення прагматичних тенденцій впливу на
«сталий розвиток» українського суспільства.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ НЕУРЯДОВИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ
Розглянуто концептуальні підходи до вивчення неурядових організацій, як структурного елементу
громадянського суспільства. Поняття «громадянське суспільство» вжито для означення структурно
визначеної, інститулізованої підсистеми зі специфічними, тільки їй притаманними, незалежними від
держави, добровільними формами громадської активності, особливими культурними особливостями.
Вказано, що функції громадянського суспільства виконують організації третього сектору. Проаналізовано
терміни й визначення організацій третього сектору. Систематизовано пропозиції щодо класифікації
неурядових організацій.
Ключові слова: громадянське суспільство, неурядова організація, значення, функції, класифікація.
Постановка проблеми. Суспільно-економічні та
політичні трансформації, що тривають в Україні
протягом кінця ХХ – початку ХХІ ст., зуміли наблизити
пострадянське суспільство до громадянського. Одним з
головних інститутів формування громадянського
суспільства є неурядові (громадські) організації. Від
стану й рівня розвитку цих організацій частково
залежить рівень розвитку громадянського суспільства.
Том вивчення цього інституту має вагоме значення для
сучасних наукових розвідок.
Метою написання статті є виявлення відомих
сучасній зарубіжній науці концепцій «нерядових
організацій», обрання «універсального терміну», котрим
були б позначені організації «третього сектору», а також
подання пропозиції власної класифікації нерядових
організацій.
Виклад основного матеріалу. Очевидним є факт, що
поняття
«громадська
організація»
виникла
як
конкретизація концепції громадянського суспільства –
складного і суперечливого явища, широкого у значеннях
і вживанні. В працях сучасних дослідників аналізується
модель громадянського суспільства, що сформувалася
на Заході в XVII – XVIII ст. і втілена там в XVIII –
XIX ст. Про це, зокрема, пише Е. Геллнер у праці
«Умови свободи: громадянське суспільство та його
суперники» (1994) [1, c. 3].
Соціолог-парсоніст з Каліфорнійського університету
(США) Дж. Александер запропонував найширше за
значенням, але й найкоротше за кількістю слів,
визначення
даного
феномена:
«громадянське
суспільство – це сфера людської солідарності» [2, с. 2138]. Близькими до нього є погляди іншого американця –
М. Вольцера, котрий описав громадянське суспільство
як «простір непримусової людської асоціації» [2, с. 2138]. Найважливіше зі сказаного те, що громадянське
суспільство бачиться як тип взаємодії, модель соціальної
організації.
Згідно сучасних підходів, термін «громадянське
суспільство» вживається для означення структурно
визначеної,
інститулізованої
підсистеми
зі
специфічними, тільки їй притаманними, незалежними
від держави, добровільними формами громадської

активності, особливими культурними особливостями.
Громадянське суспільство розглядають як підсистему
соціальної сфери суспільного життя, в якій існує певна
кількість (мережа) добровільних асоціацій, де домінують
громадянські цінності та спілкування на засадах довіри й
солідарності задля виконання ним таких функцій:
самоорганізованого громадського механізму для
вирішення соціальних справ; противага владним
структурам проти можливих спроб узурпації влади; засіб
соціалізації, що зменшує відчуженість індивідів та
орієнтує їх на суспільно-корисні справи; сприятливого
суспільного середовища для поширення громадянської
політичної культури й через неї надання процесові
демократизації незворотного характеру.
Функції
громадянського
суспільства
втілює
громадськість або «третій сектор» суспільства.
Прийнято вважати, що вперше поняття «третій сектор»
ужив американський експерт з філантропії В. Нільсон у
1979р. [3, с.93-100] Щоправда авторство В. Нільсона
ставиться під сумнів. Американський дослідник Т. Левіт
1973р. терміном «третій сектор» означив громадські
організації
«між
урядами
й
приватними
підприємствами» [4, с.5]. 1973р. цей термін ужив
американський учений А. Етціоні в статті «Третій сектор
і його внутрішня місія» [5, с.314-323]. А. Етціоні виділив
третій сектор як альтернативний до держави й ринку [5,
с.314-323]. Але Дж. Фішер 1998р. наполягала на
авторстві В. Нільсона [6], котрий 1979р. ужив його в
книзі «Сектор під загрозою» [7]. Широко вживатися
термін почав значно пізніше.
Тож, як прийнято вважати, існує три сектори
суспільства: влада, бізнес, громадськість. «Перший
сектор» (влада) – органи державної влади та місцевого
самоврядування, бюджетні установи та організації,
засновані на підставі закону чи в межах повноважень
державних органів; «другий сектор» (бізнес) – система
підприємств, господарських товариств та індивідуальних підприємців, що діють з метою отримання
прибутку; «третій сектор» (громадськість) – організації,
що утворюються з ініціативи засновників, не залежною
від волі влади чи посадових осіб, без мети одержання
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прибутку для його перерозподілу між учасниками
організацій [8, с.46].
Коли спробувати пояснити юридичну природу
створення та діяльності організацій третього сектору, то
можна віднайти, принаймні, дві найважливіші природи
такої ознаки: перша – право громадян на свободу
об’єднань, зафіксоване у «Загальній декларації прав
людини» (1948 р.) [9], Конвенції про захист прав і
свобод людини (1950 р.) [10], а також у статті 36
Конституції України (свобода асоціацій) [11]; друга –
право на діяльність, що випливає з реалізації інших
громадянських прав («Міжнародний Пакт про
економічні, соціальні та культурні права» (1966 р.) [12],
статті 34, 35, 39, 41, 48 Конституції України [13] тощо.
Обов’язковим для виникнення та розвитку
недержавних непідприємницьких організацій є, як
мінімум, кілька взаємопов’язаних причин: плюралізм і
терпимість народу; невідповідність ринкових механізмів
потребам суспільства (наявність ніші суспільного життя,
не заповненої державним чи підприємницьким
сектором); історичні (національні) традиції – схильність
народу до колективізму та вирішення справ за участю
багатьох людей (наприклад українські толоки); право на
свободу слова, зібрань, демонстрацій тощо. Загалом
право на свободу виявлення зафіксоване в конституціях
більшості демократичних держав, тому досить часто
саме ці фундаментальні права є реальними причинами –
підставами та можливостями – створення організацій,
часто дуже чисельних і впливових [14].
За Х.К. Анхайєром, третій сектор – це ефективний
засіб подолання кризи держави загального добробуту
[15, с.1]; третій сектор менш формальний, більше
спрямований на солідарність та пряму взаємодію, в
порівнянні
з
організаціями
інших
секторів
(Х.К. Анхайєр, В. Сібель, М.Л. Саламон, Б. Гідрон,
Р.М. Крамер, М. Педрон та ін.) [15, с. 12].
У зв’язку з чітким розрізненням функцій інститутів
трьох секторів, впроваджені дві групи понять.
1. Перша група:
 недержавна організація (НДО) – найпоширеніше й
найпопулярніше поняття, введене в обіг у 70-х – 80-х рр.
ХХ ст. [16, c. 4], що означає: організація створюється
громадянами на підставі вільного волевиявлення без
формального втручання держави [17, c.15];
 близьке до першого друге поняття – неурядова
організація (НУО) (або вужчого поняття – неурядова
організація розвитку (НУОЗ) [18, c.5]), оскільки держава
асоціюється з виконавчою владою (за визначенням
тлумачного словника); розгляд цього вужчого поняття
аргументується зацікавленістю цих організацій у
відповідно
скерованому
розвитку
суспільства,
наприклад–подолання бідності тощо [19, c.1].
2. Друга група:
 неприбуткова організація (НПО) (not for profit, nonprofit organizations NPO), пояснює некомерційний статус
громадських організацій [17, с.12], з уточненням:
організація не має на меті прибутку, тобто не веде
комерційної
діяльності;
матеріальний
статус
«споживачів послуг» не береться до уваги [17, с.12];
 волонтерська організація (ВО). ВО діє в
установленому порядку, провадить будь-яку соціальну,

суспільно корисну, неприбуткову та вмотивовану
діяльність [17, с.34];
 міжнародна неурядова організація (МНУО) –
неприбутковий сектор розвинувся після Другої світової
війни [6, с. 210], відреагувавши на потреби часу.
Універсального терміну, який би одночасно
поширювався на різний спектр організацій третього
сектору, ні в міжнародних документах, ні в більшості
національних правових систем немає. Тому, вживаючи
терміни
«недержавна
організація»,
«неурядова
організація», «неприбуткова організація», «організація
громадянського суспільства», «організації третього
сектору», ми розуміємо, що ці терміни все-таки не
характеризують усю різноманітність цих організацій,
головне, не мають чіткого законодавчого закріплення.
Вчені Заходу наголошують на двох обставинах:
відсутності загальноприйнятого, транс-історичного
визначення цих організацій [20, с.55-62] та їх важливого
значення. Д. Кортен вважає, що це – організації
громадянського суспільства, котрі складаються з
поінформованих людей і природнім чином формують
справжню ринкову економіку, метою якої є забезпечити
кожного засобами існування. Таке суспільство втілює
принципи радикальної самоорганізації та забезпечує
максимальну можливість для кожної людини розвивати
й виражати свій творчий потенціал [21, с.9].
Уперше концепція НУО запроваджена 1945р.
статтею 71 Статуту ООН [22] та резолюцією 288 B (X)
Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР) у 1950 р.
(27 лютого, 3 березня, 6 березня) як «будь-яка
міжнародна організація не передбачена жодною
міжурядовою угодою» [23]. Це визначення базувалося
виключно на фіксуванні непідпорядкованості організації
державі й, від початку, описувало багатонаціональні й
міжнародні організації, які мали консультативний статус
у системі ООН.
Сьогодні термін НУО широко застосовується й
охоплює широкий спектр організацій – від політичних
груп до спортивних клубів. Їх розрізняють за
географічним
місцезнаходженням,
історичним
контекстом та іншими критеріями. І тим не менше, всі
НУО розглядаються як організації громадянського
суспільства (хоча й не всі організації громадянського
суспільства є НУО) [17] й об’єднують спільним
призначенням [24].
Праця над визначення НУО ускладнена низкою
синонімів, що вживаються для означення одного й того
ж поняття: наприклад, «добровільна організація» або
«благодійна
організація»,
як
альтернатива,
використовується у Великій Британії у зв’язку з
християнськими
та
частково
патерналістськими
традиціями добровільної праці [17, с.34]; «некомерційна
організація» – в Сполучених Штатах Америки (або
«некомерційний сектор» у трактуванні представників
інтеграційного підходу), підкреслює неприбутковість
організації та її відособленість від ринку (ринок у США
трактується, як сила, що домінує над державою, в той
час як у Європі й багатьох країнах, що розвиваються,
акцентуються на неурядовій природі організації, тому
використовують
термін
«неурядова
організація»
[17, с.34]); «приватні організації» – у визначенні
Світового Банку тощо [16, с.7].
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Наведемо термінологію, часто взаємозамінну та із
схожим значенням, присутню в зарубіжній літературі:
неурядові інституції (non-governmental institutions –
NGI), неприбуткова організація (Non-profit Organization
–NPO),
неурядові
організації
розвитку
(Nongovernmental
Development
Organization–NGDO),
приватна благодійна організація (Private Voluntary
Organization – PVOs), організація третього сектору
(Third Sector Organization – TSO), благодійна організація
(Voluntary Organization – VO або Charitable Organization
– CO), громадська служба за контрактом (Public Service
Contracts – PSC), народна організація (People’s
Organization – PO), неурядова організація, організована
державою (Governmental Non-governmental Organization
– GoNGO), низова організація (Grassroot Organization –
GO), організація громадянського суспільства (Civil
Society Organization – CSO), незалежна організація
(Independent Organization – IO), асоціативна організація
(Associational Organization – AO), приватна організація
(Private Organization – PO), громадська організація
(Community-based Organization – CBO), квазі-неурядові
організації (Quasi-Non-governmental Organization –
QUANGO) [25, с.1].
Часто зустрічаємо вживання терміну НУО в
супроводі лексики, що взаємно виключає одна одну,
наприклад,
комерційна
неурядова
організація
(Commercial NGO – CONGO), кримінальна неурядова
організація
(Criminal
NGO-CRINGO),
партійна
неурядова організація (Party NGO –PANGO), неурядова
організація фантом (Phantom NGO-PHANGO), що може
свідчити про діяльність НУО не лише в позитивного
соціальному сенсі [15, с.32].
З певною умовністю, але може сказати, що пошук
універсального визначення НУО почався методом
вилучення, тобто відповіддю на питання «чим НУО не
являється?». Ш. Ахмед і Д. Поттер виключили з НУО
державні інституції, корпорації, релігійні групи,
політичні партії, приватні лікарні, школи, спортивні
організації, братські організації й терористичні
групи [27].
У схемі «вилучення» П. Віллет відповів на питання
«чого не може робити НУО?»: НУО не отримує
прибуток, отже є некомерційною; не може пропагувати
чи вчиняти насилля, отже, є некримінальною; НУО не
являється політичною партією, отже, не є політичною
організацією [17]. Ці три характеристики відповідають
характеристикам НУО, схваленим Статутом ООН і є
загальноприйнятими.
НУО повинні мати певні спільні риси й відповідати
критеріям, що відрізняють їх від інших організацій,
стверджує Ц. Стефенсон [28, с.270-292]. С. ШіавоКампо, Дж. Кларк, Д. Кортен, М. Лінденберг, К. Браянт,
Т. Покхерел перелічили ці критерії: це є приватні,
автономні, отже незалежні від прямого державного
контролю організації; некомерційні, що вказує на
некомерційний зміст їх діяльності; НУО не є партією,
мета якої отримання політичної влади; НУО професійні
леґальні об’єднання, підтримують розвиток суспільства,
чим демонструють свою націленість на громадськість
[29; 30, с. 36].
Ширша уява про НУО складається після розгляду її
характеристики А. Фоулером, котра базується на
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розрізненні функцій уряду й неурядових організацій.
Отже, вчений стверджує, що неурядові організації
беруть на себе зобов’язання, які від початку були
зобов’язаннями уряду. Але існують певні особливості,
які відрізняють НУО від державних органів, навіть якщо
вони виконують аналогічні функції – НУО мають
можливість експериментувати та вчитися на власному
досвіді, пов’язуючи процеси з результатами, а також
заручатися прихильністю бенефіціарів (бенефіціар –
одержувач визначених вигод, що виникають у реалізації
проекту) [26, с. 32].
Нещодавно неурядові організації почали відносити
до альтернативних інституцій розвитку, котрі мають
вплив на основний економічний зріст та розширення
інфраструктури [26], отже їх функції ширші, ніж
визначені А. Фоулером.
За версією Світового банку, НУО діляться на дві
основні групи, котрі мають свої завдання.
1) Оперативні НУО – це НУО, котрі займаються
немасштабною
діяльністю
та
реалізують
її
безпосередньо через проекти.
2) НУО тиску (лобі) – це НУО, котрі займаються
масштабною діяльністю за допомогою непрямого
впливу на політику [31].
Найефективнішим способом класифікації НУО, за
версією Світового банку, є їх аналіз шляхом отримання
точних даних щодо їх діяльності та внутрішньої
організації, а саме: кількість штатних робітників,
кількість членів організації, фінансування та річний
бюджет. Ці змінні фактори дають змогу визначити
розмір організації та масштаб її діяльності, що є
необхідним для класифікування. Опитування щодо
визнання та підтримки НУО та її цілей, а також
позитивна оцінка її діяльності з боку ЗМІ дає змогу
визначити її політичну силу. До суб’єктивних змінних
факторів можна віднести професійні навички, знання та
досвід персоналу, що є важливим як для оперативних,
так і для агітаційних цілей НУО.
НУО функціонують на різних рівнях, про що писав
К. Вільям, і запропонував класифікацію НУО за рівнем
діяльності:
1. Громадські організації, що виникають з власної
ініціативи людей. Це-спортивні клуби, жіночі
організації, місцеві громадські організації, релігійні та
освітні організації. Їх є величезна кількість, більшість з
них є незалежними від зовнішнього впливу, проте деякі
функціонують за підтримки національних або
міжнародних НУО.
2. Місцеві організації включають комерційні та
промислові організації, бізнес-коаліції, етнічні та освітні
групи та асоціації громадських організацій. Деякі з цих
організацій існують заради інших цілей, а їхня участь у
наданні допомоги бідним є не основним видом їхньої
діяльності, в той час як інші організації створюються з
конкретною метою допомогти бідним.
3. Національні неурядові організації. Сюди відносять
такі організації як Червоний Хрест та професійні
організації. Деякі з них мають статус філій та
допомагають місцевим НУО.
4. Міжнародні
неурядові
організації.
Вони
займаються в основному фінансуванням місцевих НУО,
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інститутів та проектів, а також власне реалізацією
проектів [32].
Проаналізувавши й систематизувавши пропозиції
щодо класифікації нерядових організацій ми зафіксували
основні критерії класифікації, що склалися в
міжнародній практиці.
1. За функціями:
 організаційна чи інституційна (притаманна
внутрішня організаційна структура з фіксованим чи
нефіксованим членством);
 неурядова (приватна) (інституційно відокремлена
від уряду);
 самоврядна (контролює свою власну діяльність);
 некомерційна (не отримує прибутків);
 волонтерська (має велику ступінь добровільної
участі);
 оперативна (немасштабна діяльність, реалізована
через проекти);
 тиску (лобі) (масштабна діяльність непрямого
впливу на систему).
2. За сферами діяльності:
 культура і відпочинок;
 освіта й наукові дослідження;
 охорона здоров’я;
 соціальні послуги;
 навколишнє середовище;
 розвиток та житлове будівництво;
 закон, пропаганда, політика;
 філантропія, волюнтаризм;
 міжнародні;
 релігія;
 ділові та професійні асоціації й спілки;
 ті, що не увійшли в дану класифікацію.
3. За рівнем (масштабом) діяльності:
 організації, що виникають з власної ініціативи;
 місцеві;
 національні;
 регіональні;
 міжнародні.
4. За складом:
 професійні, жіночі, молодіжні, етнічні тощо.
5. За соціально-правовим статусом – легальні,
нелегальні.
6. За соціальною значимістю – прогресивні,
консервативні, реакційні.
Висновки. Отже, за останні декілька десятиліть
неурядові організації стали основними суб’єктами
міжнародної політики. Поштовх стрімкому розвиткові
неурядових організацій в ХХ ст. дали процеси
глобалізації. Неурядові або некомерційні організації
відіграють важливу роль у державній політиці на
місцевому, національному та глобальному рівнях.
Існують всі підстави вважати, що НУО різних типів
будуть відігравати активну роль суб’єктів суспільного
розвитку.
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CONCEPTUAL APPROACHES TO NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS STUDY
Conceptual approaches to non-governmental organizations study, as a structural element of public society are studied in
this article. The concept of “public society” is used to express structurally defined, institutionalized subsystems with specific,
independent from the state, voluntary forms of social activism, particular cultural features. It is stressed that public society
functions are performed by the third sector. Propositions of non-governmental organizations classification are systematized in
the article.
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ПОЛІТИЗАЦІЯ ЕТНІЧНОСТІ В СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ
ПРОЦЕСІ ПОЛЬЩІ
У статті проаналізовано участь представників національних та етнічних меншин Републіки Польщі у
сучасному процесі політизації. Проблематика, що досліджується, базується на матеріалі Національних
переписів населення Польщі 2002, 2011 рр., даних Головного Управління Статистики Польщі та
соціологічних опитуваннях. Зроблено висновок, що демократичність політичної системи Польщі та
врегульоване законодавство в етнонаціональній сфері заспокоїли основні потреби меншин.
Ключові слова: політизація етнічності, етнополітична мобілізація, політичний процес, етнонаціональна
політика.
Постановка проблеми. Політизація міжетнічних
відносин притаманна перш за все поліетнічним
супільствам, однак цей процес, хоч і в менших
маштабах, охоплює і деякі етнонаціональні меншини у
таких моноетнічних суспільствах як скажімо Польща чи
Угорщина. Саме явище політизації етнічності потребує
постійного вивчення, з огляду на його неоднозначний
вплив на суспільно-політичні процеси в державі. Адже
активне включення етнічних груп в політичний процес
може стати джерелом гострих суперечностей та
конфліктів, нести загрозу миру та стабільності держави,
або ж, при належній етнонаціональній політиці, стати
процесом суспільної інтеграції та консолідації.
Дослідженням даної теми займались такі польські
суспільствознавці як: M. Барвінский, С. Лодзінський,
Е. Міроновіч,
Л.Ніяковський
та
ін.
Більшість
українських науковців вивчали національні меншини у
період Польської Республіки, з 1919р. до 1939р.
Тематикою етнонаціонального розвитку української
меншини у Республіці Польща займається український
політолог С. Швидюк. В той же час, політизація
національних та етнічних меншини у сучасній Польщі
ще не ставала предметом наукових розвідок в
українських політичних дослідженнях.
Мета роботи – дослідити національні та етнічні
меншини Республіки Польщі у процесі політизації.
Виклад основного матеріалу. Відповідно Закону
«Про національні та етнічні меншини, а також про
регіональну мову», від 6 грудня 2005 року, у Республіці
Польща проживає 13 національних та етнічних меншин.
Законодавчий акт зараховує до національних меншин:
українців, білорусів, німців, вірмен, литовців, росіян,
чехів, словаків і євреїв, до етнічних меншин: лемків,
ромів, татар і караїмів. Кашубська мова має статус
регіональної. Згідно останнього перепису населення
Польщі 2011р., 286 тис. 192 особи задекларувало свою
приналежність до представників меншин, що становить
близкьо 0,75 % від усього населення. Очевидно така
кількість національних та етнічних меншин є дуже
малою, і Польща й надалі залишається однією з
небагатьох моноетнічних країн Європи. Умовно
меншини, за кількісними показниками, можна
розділити на чотири групи (згідно перепису населення
2011р): 1. Меншини, кількість котрих перевищує

100 тис. – до таких можна віднести єдину німецьку
національну меншину (147 814 осіб); 2. Меншини,
кількість котрих близька до 50 тис. – до таких можна
віднести українську (51 001 осіб) та білоруську (46 787
осіб) національні меншини; 3. Меншини, кількість яких
в межах 10 тис. – 20 тис. осіб – до таких меншин
належать ромська (17 049 осіб), російська (13 046 осіб)
та лемківська (10 531 осіб); 4. Меншини, кількість
котрих не перевищує 10 тис. – до таких належать
литовська (7 863 осіб), єврейська (7 508 осіб),
вірменьска (3623 осіб), словацька (3240 осіб), чеська
(3447 осіб), татарська (1 916 осіб), та караїмська
меншина (346 осіб) [1]. Найчисельнішими меншинами,
що проживають компактно є німецька та білоруська
національна меншини. Протягом 2008 – 2011рр.
спостерігається істотне зменшення кількості товариств
етнонаціональних
меншин,
зокрема,
німецьких
організацій з 74 товариств до 60, білоруських – з 12 до
11, українських організацій – з 11 до 9. Збільшилася
кількість ромських організацій з 31 до 35 та єврейських
– з 8 до 9 [2]. Зростання кількості ромських організацій
відбулося за підтримки польської держави, що сприяє
інтеграції ромів у польське суспільство.
З
початком
демократичних
змін
1989р.
представники національних та етнічних меншин, як і
все польське суспільство, були охоплені хвилею
демократизації та активно включились у процес
побудови нової польської держави, одночасно
намагаючись знайти у ній своє місце. Суспільнополітичні зміни початку 1990-х років спровокували
утворення
численних
громадських
організацій
національних та етнічних меншини, їх боротьбу за рівне
соціальне становище, збереження та розвиток
культурних цінностей та навіть політичну владу.
Політизація німецької національної меншини
Німецькій громаді в Польській Народній Республіці
була притаманна стійка етнічна ідентичність, однак з
огляду на радикальну державну етнонаціональну
політику, меншина не могла провадити жодної
суспільно-політичної діяльності. Німці гостро відчувала
приниження та дискримінацію. З початком суспільнополітичних змін у державі розпочалася і етнічне
відродження німецької громади. У 1990 р. було
зареєстровано перше Культурно-суспільне товариство
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німців Сілезького воєводства. Німецька національна
меншина швидко створила розгалужену мережу
суспільно-культурних товариств. Згідно даних, що
подавали лідери німецької меншини, німецькі культурні
товариства того часу згромаджували до 300 тис. осіб [3].
Сьогодні німецька громада належить до найактивніших
суспільних груп в Польщі, її репрезентують 60
товариств, з загальною кільістю членів близько 96 900
осіб. Діяльність представників меншини відразу стала
помітною як на локальному, регіональному так і на
загальнодержавному рівні.
Процес політизації німецької національної меншини
забезпечили значні внутрішні ресурси: сформована
стійка
етнонаціональна
ідентичність
меншини,
компактність розселенння та велика чисельність,
наявність лідерів. Нові політичні можливості стали
поштовхом до етнічної мобілізації меншини, активних
колективних дій та зумовила участь представників
меншини у політичному житті держави. Представники
німецької меншини активно включились у вибори до
місцевих рад 1991р. – створивши Комітет виборців
Німецька меншина. Комітет репрезентував німецьку
меншину на всіх місцевих виборах у Польщі починаючи
від перших у 1991р. і до останніх у 2014р. Хвиля
етнічного
відродження
забезпечила
перемогу
представникам німецької національної меншини вже у
перших вільних парламентських виборах 27 жовтня 1991
р., коли 7 депутатів представляли німецьку національну
меншину у Сеймі. З числа згаданих депутатів, 5–
представляло Опольське воєводство, до того ж один
депутат отримав місце в Сенаті. Це був найкращий
результат німецької національної меншини за весь
період існування Польської Республіки. На сьогоднішній
день, німецьку меншину у Сеймі репрезентує один
депутат–Ришард Галла. Він є також єдиним
представником з усіх меншин Польщі, що переміг у
парламентських виборах 2015р.
Політична діяльність меншини в останнє десятиліття
відчутно послабилась, німецька громада втратила
притаманну їй на початку 1990-х рр. згуртованість,
зменшилась кількість організацій німецької меншини.
Виборчий комітет «Рух автономії Сілезії», що бере
участь у місцевих виборах також вважається
представником німецької меншини [4]. Однак, для
німецької
меншини
популяризація
сілезької
ідентичності у Верхній Сілезії та активна діяльність
організацій, що пропагують Сілезію та сілезців стала
справжнім викликом. «Рух за автономію Сілезії» набув
популярності не лише у Верхній Сілезії, а й в
Опольському воєводстві, де компактно проживає
німецька меншина. Сілезька культура, мовний діалект є
близькими для багатьох членів німецької меншини, що
виховувались у Сілезії. Німецька ідентичність є для них
традицією предків, німецька мова, для багатьох з них, є
чужою, а німецька культура мало знана. Німецька
ідентичність мешканців Сілезії «слабша», ніж сілезька
ідентичність. Кількість осіб, що визнають свою сілезьку
ідентичність (згідно даних переписів населення) зросла
від 150 тис. осіб у 2002 р., до 800 тис. осіб у 2011р.
Власне регіональна – сілезька ідентичність є
найближчою для мешканців Сілезії.

До причин послаблення процесу політизації в
середовищі німецької меншини можна також віднести:
законодавче
урегулювання
проблемних
питань,
прийняття Закону «Про національні та етнічні меншини,
а також про регіональну мову»; нові суспільноекономічні умови із входженням Республіки Польща до
Європейського Союзу, відтік молоді; фінансові
проблеми організації суспільно-культурного життя
німецької громади.
Однак, незважаючи на ослаблення, німецька
національна меншина все ще залишається активним
політичним суб’єктом на політичній арені Польщі,
єдиною меншиною, що мобілізувала та політизувала
етнічність задля реалізації своїх цілей. Значні внутрішні
ресурси меншини, здатність до мобілізаційних процесів,
високий рівень інституалізації, перетворили німецьку
національну меншину на політичну силу, що відчутно
впливає на суспільно-політичну ситуацію в регіоні
компактного
проживання
та
формування
етнонаціональної політики Польщі загалом.
Політизація білоруської національної меншини
Аналізуючи процес політизації білоруської меншини
в Польщі варто відзначити незавершений процес
етнічнічної ідентифікації мешканців Підляшшя, де
компактно проживає меншина. Власне визначення
даного етносу як «білорусів» згадується у польській
історіографії у 1944 р. В післявоєнний період перші
спроби окреслити кількість не польського населення на
Білосточчині була зроблена Польським Комітетом
Національного Визволення (ПКНВ) у 1944р. – більшість
гмін подала інформацію про кількість православних
віруючих на території їхньої адміністрації, не вказуючи
жодної національності [5, арк. 124, 1зв]. У серпні 1944р.
відділ освіти ПКНВ видав дозвіл на створення у
Білостоцькому воєводстві шкіл з білоруською мовою
навчання [6, арк. 230, 3зв]. Важливо зрозуміти, що
історичні реалії того часу (побудова моноетнічної
Польщі, початок виселення українців, загалом негативне
ставлення польського суспільства до осіб українського
та білоруського походження) не сприяли початку
процесу етнічній ідентифікації населення. В українських
наукових
дослідженнях
чимало
історичних,
етнологічних, фольклористичних, мовознавчих та
мистецтвознавчих праць, що доводять глибокий зв’язок
мешканців Підляшшя з українською історією та
культурою і, фактично доводять приналежність
мешканців даної території до українського етносу.
Проте, якими б не були дослідження українських,
польських чи білоруських дослідників щодо етнічної
ідентифікації місцевих мешканців, можна стверджувати,
що процес ідентифікації на території Білосточчини не
почався і до наших днів. Базовим об’єднавчим
елементом місцевої громади й надалі залишається
релігійне визнання - православ’я. Етнічній спільноті, що
проживає на Підляшші, притаманна незрілість
етнонаціональної свідомості. Ситуацію погіршують
швидка мовна асиміляція та міграція до великих міст.
Підтвердженням цього стали дослідження Підляського
регіону польским географом Мареком Барвінським. За
результатами дослідження більшість етнічної громади,
що проживає на Підляшші (в місцях компактного
проживання білоруської меншини, відповідно до
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перепису 2011р.) задекларували себе як «тутейші» або ж
православні [7, с.173]. Процес становлення етнічної
ідентичності спостерігається лише серед малочисельної
місцевої білоруської чи української інтелігенції. На
Підляшші діють 9 організацій білоруської національної
меншини та 1 організація заснована представниками
української меншини (Союз українців Підляшшя).
Згідно даних Головного Управління Статистики
(ГУС) Польщі організації білоруської меншини
належать до найбільш компактно розташованих: 9 з 11
товариств мають свої осередки у Білостоці ( інші 2 у
Гданську та Познані). Кількість членів білоруських
товариств складає 4 800 осіб. Отже, лише близько 10%
від загальної кількості осіб, що задекларували
білоруську національність приймають участь у
суспільно-культурному житті меншини. До найбільшого
білоруського товарства належить Білоруське Суспільнокультурне товариство (осередок м. Білосток), до якого
входять 4 600 осіб. Товарство діє в регіоні Підляського
та Мазовецького воєводства, має 5 відділів та 46 гуртків.
На початку квітня 1989 р., білоруська спільнота
прийняла рішення про створення власного Білоруського
Виборчого Комітету (БВК) та самостійну участь у
парламентських виборах 4 червня 1989р. Однак за
голоси виборців білоруської спільноти боровся також
Комітет
Православних
Виборців,
висунений
організаціями близьких до Польської Православної
Церкви та діячами Білоруського суспільно-культурного
товариства. Перемогу у виборах здобули ліві політичні
сили, котрих представляли білоруські діячі з Польської
об’єднаної робітничої партії ПОРП. І хоча Білоруський
Виборчий Комітет не виграв у виборах, однак
обнадійлива підтримка у 22 500 голосів (8,5% голосів
виборців) стала основною причиною створення у
лютому 1990р. Білоруської політичної партії –
Білоруського Демократичного Об’єднання (БДО).
БДО
носило
опозиційний
характер
щодо
Білоруського
суспільно-культурного
товариства.
Головними цілями програми і статуту партії були
охорона і зміцнення
білоруської національної
самобутності, культурної та релігійної ідентичності [8].
Ліберально –демократична програма також включала
прагнення до економічного розвитку Білосточчини,
подолання
безробіття,
покращення
сільського
господарства. Зокрема, було запропоновано утворити
Союз Гмін Східньої Білосточчини та накопичення
спільного
капіталу
для
розвитку
сільського
господарства [9]. Однак, економічна програма партії
була незрозумілою для представників меншини.
Ситуація
погіршувалася
конфліктом
середовищ
білоруських та православних, існування на політичній
сцені Білоруського Виборчого Комітету та Комітету
православних виборців, що мали спільний електорат. За
таких умов БДО зазнало поразки у виборчих процесах
1991р. отримавши у тогочасному БілостоцькоСувальскьому виборчому окрузі лише 4 500 голосів
(1,4%) [10]. Не стала успішною і самостійна участь
білоруської спільноти у парламентських виборах 1993р.,
коли Виборчий Комітет Білоруського Союзу знову
отримав 4% підтримку, а до Парламенту не потрапив
жоден з кандидатів. Партія швидко маргіналізувалась,
проіснувавши до 2005 р. На сьогоднішній день, це єдина
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партія національної меншини в історії Республіки
Польща. Переломним моментом участі білоруської
меншини у самоврядних виборах у Підляському
воєводстві наступив у 2010р, коли білоруси не
виставили власного комітету до Воєводського сейміку.
Громадські діячі місцевої спільноти стартували зі
списків інших комітетів( Виборчої Коаліції «Гайнівська
земля»,
«Громадянська
Платформа»,
Польської
Селянської Партії (PSL)) [11]. Представнки білоруської
спільноти кілька разів після 1989р. отримували
депутатські мандати, однак всі вони представляли не
самостійний виборчий комітет, а загальнопольський
Союз
Демократичної
Лівиці
(SLD).
Явище
етнополітичної ідентифікації є первинним чинноком на
шляху до політизації етнічності. А відсутність етнічної
свідомості нівелює такі ресурси білоруської меншини як
компактність розселення та її чисельність, робить
мінімальною здатність до мобілізаційних процесів,
унеможливлює
процес
політизації
білоруської
етнічності. Меншина може мобілізовуватись на базі
православ’я,
утворюючи
Комітет
Православних
Виборців, апелюючи до релігійного визнання під час
виборчого процесу. Однак цього ресурсу замало для
повноцінного залучення білоруської національної
меншини як самостійного політичного субєкта у
суспільно-політичний процес.
Політизація української національної меншини
Згідно даних перепису населення 2011 р. кількість
представників української національної меншини
Польщі становить 48 000 осіб. Найбільше представників
меншини проживають у Вармінсько-Мазурському –
12 869 осіб, Західньопоморському – 3 851осіб та
Поморському воєводстві – 3 023 особи. Більшість
представників меншини проживають розпорошено, не
становлячи більшості у жодному населеному пункті.
Причиною цьому стала драматична післявоєнна історія
української громади в Польщі: вигнання з етнічних
земель і розселення в північних і західних регіонах
Польської Народної Республіки (ПНР). Метою
тогочасних польских політиків було розпорошення та
асиміляція українців в Польщі, творення моноетнічної
держави. Результати цієї політики для представників
української меншини були фатальні. Антиукраїнські
настрої
польського
суспільства
спричинили
приховування
українцями
свого
походження,
неможливість повноцінного навчання, що поглиблювало
асиміляцію. Особливо швидко процес полонізації
відбувався з міграцією української молоді до міст. За
часів ПНР українська меншина збереглася і не
асимілювалася не завдяки етнонаціональній політиці
держави, а всупереч їй [12, с.128]. Зі зміною суспільнополітичних умов існування української меншини після
1989 р. зменшився зовнішній негативний вплив, і в
поєднанні з соціальними чинниками це призвело до
того, що національна тотожність багатьох українців
Польщі
поступилася
місцем
іншим
ціннісномотиваційним і тотожнісним характеристикам. На
сучасному етапі для української національної меншини
надзвичайно гостро стоїть проблема зниження рівня
етнічної самоідентифікації [12, c.129].
З демократичними змінами в Польщі у 1989 р.
колишнє Суспільно-культурне товариство українців
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реформувалося в Об’єднання українців у Польщі (на той
час до організації належало 7 771 осіб, що діяли у 181
гуртках). На сьогоднішній день до Об’єднання українців
у Польщі входять 10 відділів (ельблонський,
кошалінський, легніцький, любуський, мазурський,
ольштинський, поморський, перемишський, сяноцький і
щецінський) та 90 регіональних гуртків [13]. Об’єднання
українців у Польщі є найбільшою та найактивнішою
організацією, що представляє українську національну
меншину. На Підляшші, з 1992 р. діє Союз українців
Підляшшя, а на Любельщині та Холмщині з 1999р.
функціонує Українське товариство. У місцевих виборах
українська меншина не виставляла власних виборчих
комітетів. В результаті парламентських виборів 2007р.
та 2011 р. депутський мандат отримав лише один
представник укрїнської меншини – Мирон Сич, що
балотувався від партії Громадянська платформа. Мирон
Сич в обидвох каденціях очолював парламентську
комісію до справ національних та етнічни меншин. В
результаті парламентських виборів 2015 р., до
парламенту не пройшов жоден представник української
меншини. Для повноцінної участі української меншини
у політичному процесі не вистачає внутрішніх ресурсів:
чисельності та компактності розселення, серед
представників меншини відчутно знижується рівень
етнічної ідентифікації. Українській національній
меншині у Польщі характерний організаційний рівень
діяльності. Меншина не має достатніх внутрішніх
ресурсів для мобілізації та політичної діяльності
загалом. Всі інші національні та етнічні меншини
Польщі малочисельні та розпорошені, і не мають
достатніх ресурсів для включення у процес політизації.
Висновки. Так як і все суспільство, етнонаціональні
меншини на початку 1990-х років активно включились у
побудову нової демократичної Польщі. Демократичні
зміни в державі надали свободу для самовираження та
публічної діяльності, яку представники національних та
етнічних
меншин
насмперед
спрямували
на
організаційне гуртування власних спільнот. Меншини
швидко
інституалізувалися,
створили
численні
об’єднання та різного роду громадські організації для
захисту своєї етнокультурної самобутності. Захист на
державному рівні своєї етнокультурної специфіки став
мотиваційним
фундаментом
для
мобілізації
національних
та
етнічних
меншин.
Етнічна
проблематика
зявилась
у
суспільно-політичних
відносинах з державою, внаслідок чого було прийнято
Закон «Про національні та етнічні меншини, а також про
регіональну мову», що урегулював більшу частину
пробем етнічних спільнот у Польщі.
Однак, після позитивних змін в етнонаціональній
сфері і після певної ейфорії кінця 1980-х – початку
1990-х рр. проявилися проблеми в середовищі меншин.
Очевидним
став
невисокий
рівень
етнічної
самоідентифікації та консолідованості, притаманний
практично всім національним та етнічним меншинам
сучасної Польщі, за винятком хіба що німецької
національної меншини. Відчутно зменшилась кількість
організацій національних та етнічних меншин.
Вийнятком стала ромська меншина, що охоплена
тривалою
державною
підтримкою
в
рамках
європейської програми «Десятиліття ромської інтеграції

в Європі 2005 –2015». В середовищі меншин
вдбуваються відчутні процеси бікультуризації та
асиміляції, що зумовлені модернізацією, новими
суспільно-політичними умовами, запозиченням усім
польським суспільством чужих культурних зразків і
моделей поведінки, цінностей та стилів життя, що стало
наслідком трансформації у суспільній сфері. Активні
мобілізаційні процеси в середовищі національних чи
етнічних меншин відбуваються лише напередодні
виборів, при всенародних переписах населення чи під
час відзначення різноманітних загальнодержавних
акцій, що тією чи іншою мірою стосуються дільності
меншин. Серед етнічних та наіональних меншин
Польщі, лише німецька національна меншина має
достатній ресурсний потенціал для політичної
мобілізації та здатна його використовувати. Власне
компактність проживання, високий рівень національної
ідентичності, наявність авторитетних лідерів громади,
зовнішньополітична
підтримка:
фінансова
та
ідеологічна з німецької сторони, стали головними
чинниками політичної мобілізації німецької меншини.
Незважаючи на послаблення, німецька національна
меншина залишається активним політичним суб’єктом
на політичній арені Польщі, єдиною меншиною, що
мобілізувала та політизувала етнічність задля реалізації
своїх цілей. Проте реальну політичну силу меншина має
виключно на локальному рівні, у місцях компактного
проживання. Відкритість та демократичність політичної
системи Польщі, врегульоване законодавство в
етнонаціональній сфері, що гарантує здійснення
політичних прав національних меншин, значно
послабили зовнішні етнічні ризики, заспокоїли основні
потреби меншин. Важливо зрозуміти, що політизація
етнічності
потребує
подальших
перманентних
досліджень. Адже процес залучення меншин у політику
є суперечливим і може призвести до інтеграції з
суспільством, розвитку толерантного ставлення до
етнічних та культурних відмінностей і взаємної поваги
або ж, до суспільної дестабілізації, етносепаратиських
рухів та силових протистоянь на етнічному грунті. Саме
вивчення діяльності меншин, їхніх потреб та очікувань,
а також механізму мирного процесу залучення меншин
у політичний процес допоможе уникнути негативних
наслідків політизації етнінчності.
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THE POLITICIZATION OF ETHNICITY IN CONTEMPORARY POLITICAL PROCESS IN POLAND
Participation of representatives of national and ethnic minorities of Poland in the current process of politicization has been
analyzed. The issue that is investigated based on digital material National census in Poland in 2002, 2011, on materials of the
Central Statistical Office of Poland and opinion poll. It is concluded that democratic political system in Poland and regulated
by legislation in the field of ethno-national quieted the basic needs of minorities.
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ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНОМ И СТРАНАМИ СНГ
(В КОНТЕКСТЕ РОССИИ, УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ
90-Е ГОДЫ XX ВЕКА – НАЧАЛО XXI ВЕКА)
В статье были изучены отношения Азербайджана с постсоветскими государствами. Было отмечено,
что Азербайджан вступил в СНГ В 1993 году. С этого времени отношения Азербайджана с постсоветскими
государствами развиваются быстрыми темпами. Неоценима роль Великого лидера Гейдара Алиева в этом
направлении. Президент Азербайджанкой Республики господин Ильхам Алиев успешно продолжает
заложенный Гейдаром Алиевым курс по сотрудничеству со странами СНГ.
Ключевые слова: Азербайджан, Независимая, Государство, Содружество, Глобальный.
Постановка проблемы. Установление и развитие
отношений со странами СНГ в обеспечении глобальной
безопасности Азербайджана имеет важное значение.
Следует отметить, что указанная организация начала
функционировать после заключения 8 декабря 1991 года
Беловежского соглашения по ликвидации СССР между
РСФСР, Белоруссией и Украиной. Образование
Содружества Независимых Государств было объявлено
главами трех славянских государств и фактически
положило конец существованию Советского Союза. До
середины июня 1993 года Азербайджанская Республика
оставалась в стороне от этой организации, что
обуславливалось некоторыми причинами. Так, 21
декабря 1991 года в пору правления А. Муталлибова
было достигнуто соглашение о присоединении к СНГ,
однако не было ратифицировано парламентом страны. А
в период правления тандеме НФА-Мусават данный
вопрос полностью сняли из перечня обсуждаемых в
парламенте. В те годы руководство Азербайджана
считало, что СНГ будет в дальнейшем способствовать
только восстановлению СССР и присоединение страны к
этому содружеству ставит под угрозу ее независимость и
суверенитет.
Возвращение
к
политической
власти
общенационального лидера азербайджанского народа
Гейдара Алиева стало важнейшим событием в
современной истории Азербайджана и сразу же внесло
ясность в эту судьбоносную для народа проблему.
Великий государственный деятель уверенно заявил, что
СНГ не
только не
угрожает
независимости
Азербайджана, а наоборот, обеспечит безопасность
страны на глобальном уровне. Кроме этого,
Азербайджан
сможет
построить
двусторонние
политические, экономические и культурные отношения
с бывшими постсоветскими странами, что будет
способствовать восстановлению прерванных связей.
Естественно, что развитие отношений Азербайджана со
странами СНГ сулило и другие выгоды в различных
сферах экономической и политической жизни. Все

перипетии завершились тем, что 24 сентября 1993 года
Азербайджан стал одним полноправных из членов СНГ.
Дальнейший ход истории наглядно подтвердил верность
этого выбора. СНГ не превратилось в СССР, а осталось
организацией по политическому, экономическому и
культурному сотрудничеству.
Изложение основного материала. Отношения
между Азербайджаном и СНГ развивались в двух
направлениях – в контексте единого сотрудничества и
двусторонними
отношениями
с
входящими
в
содружество странами. Следует отметить, что
отношения в контексте единого сотрудничества имело
огромное значение в обеспечении экономических
интересов Азербайджана в деле сотрудничества со
странами Содружества Независимых Государств. Это
сотрудничество, ставившее целью развитие межгосударственные политические и экономические отношения
между бывшими странами Советского Союза, в
настоящее время служит установлению и реализации
конкретных рамок экономической интеграции между
странами-членами (81, 13. VI. 2014).
Существующее положение было еще более
осложнено согласием Азербайджана, Грузии, Молдовы
и Узбекистана в марте месяце 1999 года на встрече главгосударств СНГ на продление срока действия Договора
Коллективной Безопасности [1, c.334].
На встречах глав-государств СНГ в октябре 1997
года, марте 1999 года и в последующих встречах
Президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев
потребовал отмены пунктов договора, которые угрожали
безопасности Азербайджана [1, c.334].
В 2001 и 2006 годах в Баку было проведено
заседание Совета Министров Обороны стран СНГ (4, 10.
IV. 2014). Следует напомнить, что участие в ноябре 2010
года делегации из стран СНГ в качестве наблюдателей
на выборах в парламент Азербайджанской Республики
еще раз подтверждает интерес содружества к
происходящим в Азербайджане процессам (2, 02. VIII.
2014).
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Известно,
что
Азербайджанская
Республика
построила со многими постсоветскими странами
двусторонние политические, экономические, культурные и гуманитарные отношения, основывающиеся на
искренние взаимные и дружественные интересы.
Продолжение этих связей в рамках организации
оказывало положительное влияние на рост взаимного
доверия. Наша страна регулярно принимала участие в
заседаниях организации на уровне глав государств и
правительств, министров иностранных дел и на других
уровнях. Обсуждаемые в рамках этих заседаний
вопросы,
проводимые
встречи
способствовали
поддерживанию
высокого
уровня
двусторонних
отношений. Так, 26 сентября 2014 года в Москве прошло
63-е заседание Экономического Совета Содружества
Независимых
Государств.
Азербайджанскую
Республику на этом заседании представляла делегация
во главе с первым заместителем главы правительства
Ягубом Эйюбовым. Сначала встретились руководители
делегаций, далее, в более обширном составе
рассматривались предложенные на обсуждение вопросы.
В перечень обсуждаемых проблем были включены
вопросы по претворению в жизнь положений договора о
свободной торговой зоне от 18 октября 2011 года,
укреплению отношений в банковской сфере, внесению
изменений в Договор об установлении стран
происхождения товаров от 20 ноября 2009 года,
исполнению единого бюджета стран Содружества, по
использованию средств, выделенных на создание и
развитие Единой системы защиты от воздушного
нападения, некоторые организационные и финансовобюджетные вопросы. Председатель – исполнительный
секретарь Исполнительного Комитета Содружества
Независимых Государств Сергей Лебедев отмечал, что
вынесенные на рассмотрение документы разработаны
комиссией
по
экономическим
вопросам
при
Экономическом Совете Содружества и прошли
первичный
экспертный
контроль.
Члены
Экономического Совета Содружества особо отметили
положительную деятельность одной из базовых
организаций
–
Международной
Транспортной
Академии. Наряду с этим, были рассмотрены некоторые
организационные и финансово-бюджетные вопросы,
проекты документов, с учетом предложений и
недостатков, были представлены Совету Глав
Правительств
Содружества
Независимых
Государств [6, 1].
В двусторонних отношениях страны в рамках СНГ
важное место занимают отношения с Российской
Федерацией. Россия, как одна из ведущих государств
СНГ играет большую роль в стратегическом
сотрудничестве нашей страны. Дипломатические
отношения между Азербайджаном и Российской
Федерацией были установлены 4 апреля 1992 года. 25
сентября того же года в Баку начала функционировать
посольство Российской Федерации. Следует отметить,
что документом, составляющим договорно-правовую
базу
двусторонних
отношений
между
двумя
государствами является заключенный 3 июля 1997 года
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной
безопасности между Азербайджанской Республикой и
Российской Федерацией [14, 1] В настоящее время
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между двумя государствами заключено множество
межгосударственных,
межправительственных
и
межрегиональных соглашений.
Политическое сотрудничество между Россией и
Азербайджаном значительно укрепились за последние
годы. Так, официальный визит в Азербайджан
Президента Российской Федерации В. В. Путина 910января 2001 года, деловая поездка 21-22 февраля 2006
года, а также официальный визит Президента
Российской Федерации Д. А. Медведева 3-4 июля 2008
года и деловая поездка 29 июня 2009 года дали
значительный толчок ускорению развития РоссийскоАзербайджанских отношений [10, 1].
В целях развития двусторонних отношений между
Азербайджаном и Россией создан рабочий механизм –
Межправительственная Комиссия по Сотрудничеству.
Сопредседателями Комиссии со стороны Азербайджана
являются первый заместитель премьер – министра
республики Я.Э.Эйюбов, а со стороны Российской
Федерации, министр энергетики С.И. Шматко [9, 1].
Все сказанное еще раз наглядно подтверждает
быстрый рост развития Азербайджано-Российских
отношений в последние годы. Правда, эти отношения
подвергались воздействию различных факторов и
временами в интересах государств появлялись взаимные
противоречия и проблемы в сфере сотрудничества. Тем
не менее, отношения между Азербайджаном и Россией
динамично развивались в 2010-2014 годах. Руководство
Российской Федерации неоднократно приветствовало
успехи нашей страны и заявляло, что Азербайджанская
Республика
подписывалась
под
многими
крупномасштабными успехами в качестве государства –
лидера Кавказа и этот динамичный рост успешно
продолжается под руководством президента страны
Ильхама Алиева.
Большое значение имели и АзербайджаноБелорусские отношения в рамках СНГ. Расторгнутые
между двумя странами отношения были восстановлены
11 июня 1993 года. Хотя в 90-х годах прошлого века
сотрудничество между двумя странами не отличалось
интенсивным характером, но с первых лет XXI века
отношения
начали
развиваться
в
различных
направлениях. Следует отметить официальный визит в
Азербайджан делегации республики Беларусь в августе
2001 года под руководством премьер-министра страны.
В ходе визита были обсуждены различные сферы
Азербайджано – Белорусских отношений и указаны
перспективы развития существующего сотрудничества.
Значительную роль в укреплении отношений между
двумя государствами сыграло открытие в 2006 году в
Минске и Баку посольств. 17-18 октября того же года
состоялся
официальный
визит
президента
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в
Республику Беларусь. В ходе поездки было подписано
«Соглашение по социально – экономическому
сотрудничеству до 2015 года между Азербайджанской
Республикой и Республикой Беларусь». Подписание в
ходе продолжавшегося с 1-го по 3-е мая 2007 года
визита в нашу страну президента Республики Беларусь
Соглашения «О дружбе и сотрудничестве» создал
благоприятный стимул для углубления двусторонних
отношений. Наглядным подтверждением этого стала
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вторая
официальная
поездка
президента
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в
Республику Беларусь 11-13 ноября 2009 года [8, 1].
Азербайджано-Белорусские
отношения
в
исследуемый период развивались также и на
международной плоскости. Так, на проведенном 29-30
сентября 2011 года в Варшаве саммите по Восточному
Партнерству Азербайджанская сторона не поддержала
применяемые к республике Беларусь санкции и
выразила этим свою окончательную позицию. В
митинге, проведенном 8 апреля 2012 года в Баку,
Ильхам Алиев открыто объявил о своей поддержке
президенту Республики Беларусь в финансовых
вопросах (7, 1).
Следует отметить также тот факт, что одним из
ведущих вопросов обсуждаемых между двумя
республиками был Армяно-Азербайджанский, Нагорно
Карабахский конфликт. Посол Республики Беларусь в
Армении заявил, что проблему надлежит разрешить
мирными
способами
и
военное
разрешение
недопустимо.
Отношения между Азербайджаном и Республикой
Беларусь продолжали развиваться и в последующие
годы, обсуждались новые направления сотрудничества.
Отношения между двумя государствами в пространстве
СНГ высоко оцениваются в двусторонних отношениях
(16,1).
Одним из стратегических союзников Азербайджана в
пространстве СНГ является Украина. Несмотря на
отсутствие между Азербайджаном и Украиной морских
и сухопутных границ, отношения стратегического
партнерства между двумя странами продолжают
развиваются
и
расширяются.
Двусторонне
сотрудничество между Украиной и Азербайджаном
развиваются в политическом, экономическом и
культурном направлениях. Дипломатические отношения
между Азербайджаном и Украиной были установлены
31 января 1992 года. Хотя оба государства в кратчайшие
сроки признали независимость друг друга, открытие
дипломатических
представительств
несколько
задержалось.
Далее
отношения
между
двумя
государствами развивались по нарастающей. Во время
мартовских событий 1995 года в Баку, когда группа
вооруженных
лиц
стремились
совершить
государственный переворот, 17 марта президент
Украины Леонид Кучма лично позвонил Гейдару
Алиеву и выразил ему свою поддержку. Через несколько
дней, т. е. 23 марта 1995 года Гейдар Алиев принял
бывшего премьер – министра Украины Валерия
Шумарова. В ходе встречи обсуждались отношения
между Азербайджаном и Украиной и будущие
перспективы сотрудничества (12, 1).
9 мая 1995 года на торжествах, посвященных 50
летнему
юбилею
победы
над
фашистскими
захватчиками, находившийся в Москве Гейдар Алиев
встретился с президентом Украины Леоном Кучма. В
ходе встречи было достигнуто соглашение по
проведению встречи на уровне президентов и
правительства в целях развития отношений между
Азербайджаном и Украиной. 30 июня 1995 года
премьер-министр Украины Евгений Марчук прибыл в
Азербайджан и обсудил с Гейдаром Алиевым программу

встречи на уровне президентов [12, 1].
26 июля 1995 года президент Украинской
Республики Леонид Кучма прибыл в Азербайджан с
официальным визитом. В ходе визита Леонид Кучма
вместе с Гейдаром Алиевым посетил лагерь беженцев,
встретился с руководством Государственной Нефтяной
Компании Азербайджанской Республики (ГНКАР).
Леонид Кучма встретился также с представителями
деловых кругов Азербайджана и выступил на встрече с
сотрудниками
Производственного
Объединения
Баккондиционер. Во время проведения конференции,
посвященного результатам визита, президенты выразили
свое удовлетворение потенциалом развития отношений
между двумя странами. На пресс конференции
президент Украины Л. Кучма заявил о своей поддержке
территориальной
целостности
Азербайджанской
Республики (12, 1).
Следующая встреча президента Гейдара Алиева с
Леонидом Кучма состоялась 24 октября 1995 года в
Нью-Йорке, на церемонии, посвященной 50 летию
Организации Объединенных Наций. Еще один раз Г.
Алиев встречался с Кучмой 11 января 1996 года на
похоронах покойного президента Франции Франсуа
Миттерана. 24-25 марта 1997 года состоялся ответный
визит
Гейдара Алиева. В ходе визита состоялась встреча
Гейдар Алиева и Леонида Кучмы один на один. Наряду с
перспективами Азербайджано – Украинских отношений,
на встрече обсуждались вопросы урегулирования
Нагорно Карабахской проблемы. Президент Украины
Леонид Кучма еще раз заявил о своей поддержке
территориальной целостности Азербайджана. Основным
итогами официального визита Гейдара Алиева на
Украину
можно
считать
подписание
между
Азербайджаном и Украиной Декларации об углублении
партнерских отношений, договора о военно –
техническом сотрудничестве и меморандума о
сотрудничестве в нефтегазовой сфере. В течение 1996
года в Азербайджане побывали делегация под
руководством первого заместителя председателя
Верховной Рады Украины Дмитрием Остапенко и
другие официальные лица республики. Посольство
Украины в Азербайджане открылось 5 мая 1996 года, а
посольство Азербайджана на Украине 17 марта 1997
года (12, 1).
10 октября 1997 года президенты Азербайджана,
Украины, Грузии и Молдовы подписали декларацию о
создании организации ГУАМ (213, 1).
Еще два деловых визита президента Ильхама Алиева
на Украину состоялись 22 апреля 2005 года и 16 июня
2005 года. Ильхам Алиев, придающий особое значение
отношением с Украиной, побывал там официальным
визитом 22 мая 2006 года. В рамках визита он
встретился с некоторыми официальными Украинскими
представителями, принял участие в высшей встрече глав
государств Организации во имя Демократии и
Экономического Развития (ГУАМ). 7 сентября 2006 года
официальным визитом в Азербайджане побывал
президент Украины Виктор Ющенко. Предметом
обсуждений в ходе визита стали вопросы торговоэкономического сотрудничества, в том числе совместная
деятельность в нефтяной сфере и в сфере
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транспортировки энергоносителей. 16 июня 2007 года
президент В. Ющенко совершил еще один официальный
визит в Азербайджан. В рамках визита была проведена
личная встреча глав государств. В ходе встречи стороны
выразили
удовлетворительность
динамическим
развитием
Азербайджано-Украинских
отношений,
уровнем двустороннего сотрудничества в рамках
международных организаций (15, 1).
24 мая 2008 года Ильхам Алиев совершил
официальный визит на Украину. 30 июня того же года
президент Украины В. Ющенко совершил деловой визит
в Азербайджан. В рамках визита президенты
ознакомились территорией, выделенной в Баку для
строительства здания Украинского посольства (15, 1).
4 апреля 2009 года еще раз прибыл в Баку и в ходе
визита были проведены встречи президентов двух стран,
первое заседание Совета Президентов Украины и
Азербайджана. В рамках визита прошла церемония
подписания
двусторонних
документов
между
Азербайджаном и Украиной. «План мероприятий по
Азербайджано-Украинскому сотрудничеству на 20092010-е годы» подписали президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев и президент Республики
Украина Виктор Ющенко (15, 1).
Между Азербайджаном и Украиной существовало
обширное сотрудничество и в экономической сфере.
Наряду с Организацией во имя Демократии и
Экономического развития (ГУАМ), были созданы
тесные отношения и в рамках Организации
Черноморского
Экономического
Сотрудничества
(ОЧЕС). 28 апреля 1997 года в Стамбуле был прошла
конференция стран-членов Организации Черноморского
Экономического Сотрудничества (ОЧЕС) (11, 1).
Начиная с середины 1993 года быстрыми темпами
стали развиваться культурные отношения между
Азерайджаном и Украиной. Взаимные визиты глав
государств сыграли главную роль в развитии этих
отношений. 24 марта 1997 года Гейдар Алиев был
награжден высшей государственной наградой Украины,
орденом «Ярослава Мудрого». В указанную дату в
Киеве
было
подписано
соглашение
между
Министерством
Культуры
Азербайджанской
Республики и Министерством Культуры и Искусства
Украины в сфере культурного сотрудничества. С 1998
года
в
Бакинском
Славянском
Университете
преподается украинский язык. 17 октября 2001 года в
БСУ был открыт Украинский учебно-культурный
центр [5, 1].
Выводы. Сотрудничество со странами СНГ сыграли
значительную роль в обеспечении глобальной
безопасности
нашей
страны.
Сотрудничество
Азербайджана в рамках СНГ было успешным во всех
направлениях. Среди государств-членов СНГ только с
Арменией Азербайджан не имеет никаких отношений и
договоров.
Заслуга
общенационального
лидера
азербайджанского народа Гейдара Алиева заключается в
том, что он, в отличие предыдущих властей, обосновал
безопасность вступления Азербайджана в СНГ и
история полностью доказала его правоту.
Отношения республики в пространстве СНГ
развивались как в контексте единого сотрудничества,
так и в рамках двусторонних отношений. Этим и были
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сделаны шаги в направлении устранения препятствий на
пути глобальной безопасности Азербайджанской
Республики. Отношения нашей страны со странами СНГ
были продолжены наследником политического курса
великого лидера Гейдара Алиева президентом страны
Ильхамом Алиевым.
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НАЗВИ ВУЛИЦЬ М. ЗАПОРІЖЖЯ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ
У пропонованій статті вперше зроблена класифікація урбанонімів м. Запоріжжя, критеріями якої
визначені антропоніми і топоніми, що стали джерелом номінації внутрішньоміських об’єктів. У роботі
наведені порівняльні матеріали стосовно етнонаціонального розмаїття урбанонімів міста.
Ключові слова: класифікація, ономастична лексика, топоніми, гідроніми, ороніми, ойконіми, урбаноніми,
етнонаціональне розмаїття.
Постановка проблеми. Серед багатьох сотень тисяч
слів будь-якої мови виділяється своєрідний шар лексики
– власні назви, які є предметом вивчення
лексикологічної науки ономастики (від грец. onomastike
– «майстерність давати імена»). Ономастика вивчає
виникнення, розвиток, зміни, функціювання та
структуру власних назв у мові і мовленні. На відміну від
інших шарів лексики, елементи якої називають предмети
і виражають поняття, ономастичні одиниці виконують
лише номінативну функцію. Залежно від категорії
об’єктів, що мають назву, ономастика поділяється на
кілька відгалужень, серед яких – топоніміка та
антропоніміка. Географічні назви (топоніми) та власні
імена осіб (антропоніми) є одними з найбільш
продуктивних джерел номінації урбанонімів (від лат.
urbanus – “міський») – назв внутрішньоміських об’єктів:
вулиць, провулків, майданів тощо.
Дослідження урбанонімів має велике культурноісторичне значення, тому на сьогодні цей напрям
залишається досить актуальним. Через назви вулиць,
проспектів, провулків простежується історія міста, краю,
держави. У цих назвах – історія розвитку різних галузей
виробництва, науки, культури, літератури, мистецтва. У
них закарбувалися долі людей, їх великий внесок у різні
сфери життєдіяльності. Особливої актуальності набуває
досліджуваний матеріал з огляду на прийнятий
Верховною Радою України Закон №2558 від 9 квітня
2015, у якому йдеться про «очищення мапи країни» –
встановлення процедури та строків перейменування
об’єктів , які носять «комуністичні назви».
Мета роботи – описати походження назв вулиць,
провулків, майданів м. Запоріжжя, здійснити спробу
класифікації урбанонімів, зокрема визначити їх
етнонаціональне розмаїття. Новизна дослідження
полягає в тому, що це перша спроба класифікації
урбанонімів обласного центру. Критеріями класифікації
визначена ономастична лексика, що лягла в основу
номінації внутрішньоміських об’єктів.
Виклад основного матеріалу. У м. Запоріжжі
налічується понад 1300 проспектів, вулиць, провулків,
майданів, назви яких відображені в майже 70
різноманітних друкованих працях. Серед них – атласи
міста, карти, покажчики вулиць, довідники, а також
матеріали, розміщені на сторінках місцевих газет
«Верже», «Запорізька правда», «Запорозька Січ»,
«Индустриальное
Запорожье»,
«Комсомолець
Запоріжжя», «Позиція», «Субота плюс» та центральних
часописів «Комсомольская правда», «Молодь України»,

«Правда України», «Рабочая газета». Зокрема, автори
книги «Новое Запорожье...» вміщують низку матеріалів
про визначних діячів, іменами яких названі вулиці м.
Запоріжжя [1, с. 11, 12, 22, 62-63, 85, 95, 98, 100, 103,
106, 109, 127, 128, 131, 134, 137, 141, 146, 158, 188, 192,
194-195]. У спогадах учасників оборони і звільнення м.
Запоріжжя від окупантів періоду Другої світової війни
містяться матеріали про Героїв Радянського Союзу,
імена яких увічнені у назвах вулиць міста [2, с. 364-371].
А. Кокошинський дослідив назви вулиць, що збереглися
від колишнього м. Олександрівська [3, с. 45-125].
Матеріали про осіб, іменами яких названі вулиці
Анголенка, Артема, Васильєва, Грязнова, Дроб’язка,
Желябова, Іванова, Кияшка, Копьонкіна, Леппіка,
Мінаєва, Михайлова, Стефанова, Тополіна, Чубаря,
Яценка подаються в [4, с.5-90]. С. Ільїн описав подвиги
визволителів м. Запоріжжя від фашистських загарбників
[5, с.14]; дослідив історію життя людей, що боролися за
встановлення Радянської влади [6, с.11]; історію подвигу
відважних льотчиць, перших жінок – Героїв Радянського
Союзу [7, с.14], а також назви вулиць, у яких увічнені
імена Б. Хмельницького, І. Богуна, П. Калнишевського
та інших представників козацтва [8, с.11], імена яких
представлені на мапі м. Запоріжжя.
Міські вулиці, провулки, майдани не раз
перейменовувалися, що зафіксовано в рішеннях
виконкому Запорізької міськради, які зберігаються в
Державному архіві Запорізької області. Зокрема, за
1905-1921 рр. збереглося 7 справ, де вміщено доповіді
будівельної комісії міської управи в Олександрівську
міськдуму про перейменування, найменування та
проекти назв вулиць у місті та передмістях
Олександрівська. За 50-і роки в ДАЗО зберігається 10
справ з рішеннями виконкому Запорізької міськради, а
за 60-і рр. – 16 таких справ.Питання перейменування та
найменування вулиць м. Запоріжжя зафіксовані в 16
справах з рішеннями виконкому Запорізької міськради
за 70-і рр., у 80-і рр. – 15 справ. У 90-і роки прийнято 7
таких рішень, у 2000-2007 рр. – 4 рішення виконкому
Запорізької міськради народних депутатів.
Досить часто джерелами номінації є топоніми (від
грец. topos – «місце, місцевість»), тобто географічні
назви, які, у свою чергу, відповідно до характеру
географічних об’єктів поділяються на такі види:
ойконіми (від грец. – oісos «житло, оселя») – назви
населених пунктів; гідроніми (від грец. – hydor «вода») –
назви рік, озер, морів; ороніми (від грец. – oros «гора») –
назви особливостей рельєфу. Найбільш продуктивним
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джерелом номінації об’єктів Запоріжжя стали
антропоніми (від грец. – antropos «людина») – власні
імена осіб, зокрема прізвища. Найменування вулиць
часто формувалися за назвами доріг, що вели з одного
населеного пункту до іншого. Саме за цим принципом
названі такі вулиці, як Сімферопольське шосе,
Дніпропетровське шосе, Хортицьке шосе. У Запоріжжі
налічується близько 240 проспектів, вулиць, провулків,
майданів, що отримали свою назву від найменувать
населених пунктів. Серед них ті, що розміщені на
території України (75 найменувань, із них 13 – у
Кримській Автономії), які репрезентують усі регіони
України, в тому числі і назву держави. Це вулиці
Алуштинська, Донецька, Донбаська, Дніпропетровська,
Дніпродзержинська,
Євпаторійська,
Житомирська,
Закарпатська, Київська, Кіровоградська, Ніжинська,
Нікопольська,
Новомосковська,
Севастопольська,
Синельниківська, Сумська, Томаківська, Ужгородська,
Українська, Уманська; провулки Бахчисарайський,
Буковинський, Гурзуфський, Генічеський тощо. У
назвах вулиць та провулків обласного центру
зафіксовані й 7 ойконімів Запорізької області, наприклад
вулиці
Василівська,
Запорізька,
Оріхівська,
Мелітопольський та Оріхівський провулки.
Ойконіми Російської Федерації стали джерелом
номінації понад 80 внутрішньо-міських об’єктів
Запоріжжя. Вони представляють усю територію Росії від
столиці до найбільш віддалених регіонів, влючаючи її
національні автономії. Серед них – вулиці Верхоянська,
Воронезька,
Владивостоцька,
Красноярська,
Кабардинська,
Калінінградська,
Ленінградська,
Липовецька, Московська, Підмосковна, Російська,
Рязанська, Сахалінська, Серпуховська, Ставропольська,
Таганрозька, Таганська, Тверська, Тобольська, Тульська,
Тушинська, Хакаська, Череповецька, Читинська,
Шушенська; провулки Арбатський, Барнаульський,
Іжевський, Ржевський тощо. Назви міст інших республік
колишнього Радянського Союзу теж стали джерелом
номінації вулиць та провулків міста. Наведемо їх
перелік. Азербайджан представлений такими назвами:
вул. Бакинських Комісарів, Бакинський пров.; Білорусь –
вулиці Білоруська, Єйська, Мінська, провулки
Брестський, Гомельський; Вірменія – провулок
Єреванський; Грузія – вулиці Аджарська, Батумська,
Грузинська, Тбіліська; Естонія – Талліннський пров.;
Казахстан – вулиці Алма-Атинська, Аральська,
Кустанайська; Латвія – вул. Ризька; Узбекистан – вул.
Узбекистанська, Ферганська. На мапі Запоріжжя
знаходимо також топоніми європейських країн, що
стали джерелом номінації наших вулиць та провулків,
зокрема це провулки Віденський, Женевський, вулиці
Вроцлавська,
Лахтинська;
Центральна
Америка
представлена назвою провулку Кубинського.
Серед урбанонімів Запоріжжя є такі, що походять від
гідронімів – назв річок, озер, морів світу, у тому числі й
українських. Це вулиці Амурська, Біломорська,
Балтійська, Єнісейська, Донська, Дунайська, Двінська,
Дністровська, Дніпровська, Дніпровські Пороги,
Каспійська, Каховська, Ленська, Невська, Сиваська, вул.
Славутича, Онезький провулок. Слово вода входить до
назв таких вулиць, як Водоворотна, Водозабірна,
Водяна, Водопадна.

Ороніми представлені на карті Запоріжжя такими
назвами вулиць: Альпійська (Європа), Памірська,
Уральська (Азія), провулків Балканський (Європа),
Гімалайський (Азія).
346 внутрішньоміських об’єктів Запоріжжя названі
іменами визначних діячів минулого і сучасного міста,
держави та світу. Наведемо деяку статистику. 14 вулиць
названі на честь представників запорозького козацтва,
серед яких – гетьмани Д. Байда-Вишневецький,
П. Дорошенко, В. Кочубей, С. Наливайко, П. Орлик,
П. Сагайдачний, І. Сулима, Б. Хмельницький; кошові
отамани І. Сірко, Т. Трясило; полковники І. Богун,
М. Кривонос, С. Палій. Одна з вулиць навіть названа
іменем гоголівського літературного героя Т. Бульби; є
вулиця, що носить ім’я народного месника У.
Кармелюка. П’ять вулиць міста названі іменами
російських ватажків народних повстань С. Разіна,
О. Пугачова, І. Булавіна, С. Юлаєва, І. Болотникова. В
урбанонімах Запоріжжя увічнені імена визначних
російських полководців різних років – Мініна і
Пожарського, О. Невського, О.Суворова, а також
декабристів Пестеля, Рилєєва, Бестужева. Сім вулиць
міста носять імена героїв Вітчизняної війни 1812р.
Багратіона, Давидова, Єрмолова, Кутузова, Платова,
Раєвського, Реутського, а три вулиці названі іменами
російських революціонерів – учасників замаху на царя
Олександра ІІ Кибальчича, Халтуріна, Софії Перовської.
33 вулиці обласного центру названі іменами
професійних революціонерів, учасників революції
1917р., частина яких у перші роки радянської влади
стали відомими політичними діячами, очолювали
відповідні ради народних комісарів, займалися
організацією
освіти,
культури,
розвитком
промисловості, стали дипломатами, керівниками
місцевих органів влади тощо. Серед них – Бабушкін,
Бауман,
Волков,
Володарський,
Дмитрієвич,
Дзержинський, Зеленський, Калінін, Кіров, Колонтай,
Косіор, Красін, Крижанівський, Краснов, Крупська,
Куйбишев, Луначарський, Мануїльський, Менжинський,
Москвін,
Мікоян,
Орджонікідзе,
Петровський,
Подвойський, Плеханов, Свердлов, Семашко, Сергєєв,
Ульянов (Дмитро), Урицький, Чичерін, Чубар, Шаумян.
Слід виокремити з-поміж інших назв внутрішньоміських
об’єктів ті, що названі іменем В. Ульянова (Леніна),
кількість яких є рекордною (8) в Україні, серед яких
назви району міста (Ленінський) та найдовшого в Європі
проспекту (ім. Леніна).
У 20 урбанонінімах Запоріжжя увічнені імена
визначних воєначальників періоду громадянської війни,
частина яких стали відомими військовими або
громадськими діячами: Антоненко, Блюхер, Будьонний,
Гудименко, Грязнов, Дундич, Ворошилов, Дроб’язко,
Железняков, Косарев, Котельников, Котовський, Лазо,
Леппік, Тухачевський, Чапаєв, Щорс, Якір та інші.
Понад 40 вулиць і провулків названі іменами героїв
Другої світової війни. Серед них – визначні
воєначальники (генерали Ватутін, Жуков, Карбишев,
Тимошенко, Черняхівський, Чуйков), командири різного
рівня (Баранов, Васильєв, Михайлов, Нагорний,
Парамонов, Шевчук), розвідники (Зорге, Космодем’янська, Чайкіна), льотчики (Бірюзов, Гастелло,
Дегтярьов, Іванов, Кожедуб, Талаліхін, Трегубов),
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учасники підпілля (молодогвардійці Громова, Кошовий,
Тюленін), прикордонники (Стрєльников), партизани
(Заслонов, Ковпак, Копьонкін, Руднєв) тощо.
Навіки в назвах вулиць Запоріжжя залишились імена
учасників оборони міста та воїнів-визволителів
Запорізької області, представників різних родів військ.
Серед них – Герої Радянського Союзу: командир дивізії
Михайлов; повітряний стрілець, радист, майор авіації
Мужайло; молодший лейтенант Чумаченко. Багато
учасників визволення Запоріжжя та області загинули в
боях з фашистами і навіки залишилися в запорізькій
землі, а також у назвах вулиць обласного центру. Це
сержант Авіані (похований у Токмацькому районі,
с.Новолюбівка); піхотинець Білокопитов (похований у
Запоріжжі); молодший сержант Бочаров (похований у м.
Вільнянську);
рядовий
Дудикін
(похований
у
Запоріжжі); командир взводу Зачиняєв (похований у
с. Тернівці); командир роти Парамонов (похований у
с. Розумівці); льотчик Ситов (похований у Запоріжжі);
молодший
лейтенант
Стефанов
(похований
у
Запоріжжі).
Низку вулиць Запоріжжя названо на честь людей, які
набули світової слави, вписавши свої імена в історію
розвитку науки, різних галузей виробництва. Серед них
– визначні мореплавці, а саме: адмірал Лазарев, який
побував у трьох кругосвітніх плаваннях, під його
командуванням було здійснено подорож на Південний
полюс, у 1833-1856рр. – головнокомандувач Чорноморського флоту; адмірал Макаров – один з ініціаторів
використання криголамів для освоєння Північного
морського шляху, герой російсько-японської війни 1904
р.; адмірал Нахімов – герой Кримської війни 18531856рр.; адмірал Ушаков –командувач Чорноморського
флоту в 1790-1792рр., засновник Російської тактичної
школи у морському воєнному мистецтві.
На карті Запоріжжя широко представлені також
імена всесвітньо відомих науковців з різних галузей
знань. Серед них – академіки: Александров, президент
Академії наук СРСР у 1975-1986рр., один із засновників
радянської ядерної енергетики; Греков, директор
Інституту історії АН СРСР (1937-1982 рр.); Карпінський,
визначний геолог, перший виборний президент АН
СРСР; Курчатов – «батько атомної бомби», один з
ініціаторів використання ядерної енергетики в мирних
цілях; Павлов – знаменитий фізіолог, лауреат
Нобелівської премії, творець науки про вищу нервову
систему; Філатов, радянський офтальмолог, засновник
Інституту хвороб ока. Науковці представлені також
іменами вчених, які зробили великий внесок у розвиток
декількох сфер науки: Менделєєв (хімія, фізика,
економіка, геологія); Пирогов (основоположник воєннопольової хірургії та анестезії); Тімірязєв (фізіолог, фізик,
історик науки); Мічурін (біолог і селекціонер);
Мечников (імунолог, мікробіолог, ембріолог); Корольов
(основоположник космонавтики); Вінтер (інженерелектроенергетик, академік, начальник Дніпрострою);
Бурденко (нейрохірург); Терновський (засновник
дитячої хірургії); Новицький (збирач старовини,
фольклору, дослідник і громадський діяч Запорізького
краю); Яворницький (український історик, археолог,
етнограф, письменник). Частина цих визначних

203

науковців, зокрема Пирогов, Новицький, Мечников,
Філатов, Яворницький жили і творили в Україні.
У назвах запорізьких вулиць увічнені імена
космонавтів СРСР Гагаріна, Комарова, Титова,
Терешкової (а також Ніколаєвої-Терешкової).
На карті нашого міста в назвах вулиць наявні імена
діячів культури, літератури, образотворчого мистецтва,
театру та кіно. Серед них 34 письменники: російські –
Бєлінський, Вересаєв, Грибоєдов, Герцен, Горький,
Гоголь, Добролюбов, Огарьов, Серафимович, Писарев,
Панферов, Радіщев, Толстой, Тургенєв, Фадєєв,
Фонвізін, Фурманов, Чернишевський, Чехов; українські
–Грабовський,
Остап
Вишня,
Карпенко-Карий,
Котляревський, Макаренко, Марко Вовчок, Панас
Мирний, Островський, Сковорода, Тесленко, Федькович, а також французький письменник Анрі Барбюс та
чеський Юліус Фучик. 19 вулиць названі іменами поетів:
російських – Бєдного, Єсеніна, Кольцова, Крилова,
Лермонтова, Маяковського, Пушкіна; українських –
Глібова, Нагнибіди, Рильського, Сосюри, Тичини, Лесі
Українки, Франка, Шевченка, а також грузинського
поета Руставелі й татарських поетів Джаліля та
Нариманова. Слід зазначити, що найбільш пошанований
у Запоріжжі Т.Г. Шевченко, іменем якого названо один
із районів міста, вулицю й бульвар. Серед російських
письменників та поетів є ті, хто народився або жив і
творив в Україні (Гоголь, Маяковський, Чехов). 7 вулиць
міста названі іменами російських художників Брюллова,
Верещагіна, Рєпіна, Сєрова, Сурикова, Шишкіна та
українських художників Айвазовського і Бродського.
Імена діячів театру увічнені в назвах 10 вулиць міста.
Російський
театр
представлений
іменами
Станіславського, Качалова, Стасова, Щукіна, а
український – іменами Заньковецької, НемировичаДанченка, Кропивницького, Синельникова, Щепкіна, а
також запорізького театрального діяча Магара, іменем
якого названа не лише вулиця, а й Запорізький обласний
драматичний
театр.
Світ
українського
кіно
представлений назвою вулиці Довженка, який оспівав
наш край у своєму фільмі «Поема про море». У 9
запорізьких урбанонімах закарбовані також імена
всесвітньо
відомих
композиторів
різних
національностей – Бетховена, Глазунова, Глинки, Леонтовича, Лисенка, Мусоргського, Скрябіна, Рахманінова,
Чайковського.
Вулиці Запоріжжя не раз перейменовувалися, деякі з
цих перейменувань викликають не лише запитання, а й
повне заперечення. Наприклад, вулиця відомої льотчиці
М. Раскової перейменована на Абхазький провулок;
вулиця відомого співака Паторжинського – на
Метеоритний провулок; вул. Козацька – на Червонокозацьку; вул. Вокзальна – на Червоноармійську.
Особливо невдалими видаються нові назви вулиць
колишнього
Олександрівська,
зокрема
замість
Покровської – Свердлова, замість Слобідської – Пролетарська, замість Сорочинської – Новгородська тощо. У
Державному архіві Запорізької області збереглися
документи про перейменування, зокрема вул. Нижньої –
на Московську [9, арк. 177], вул. Поштової – на
Миколаївську [10, арк. 180], вул. Шкільну – на Героїв
Сталінграда [14, арк. 188]. Показовою є історія
перейменувань головного проспекту Леніна обласного
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центру, що свідчить про кон’юнктурний підхід у цій
справі:
Столбова,
Велика,
Головна,
Верхня,
Поліцейська, Пощтова, Соборна, 8 Марта, Продольна,
Адольфа Гітлера. Нині ведуться дискусії щодо його
перейменування, один з варіантів – проспекти
Запорозького козацтва.
Необхідно констатувати, що є і досить вдалі
перейменування вулиць: вул. Кагановича – на
Фестивальну [11, арк. 9], згодом її перейменування на
вул. Трегубенка [12, арк. 46]; вул. Карбідної – на
М. Гончару [13, арк. 200], просп. Жданова – на бульв.
Шевченка [15, арк. 392-393]. Слід відзначити й
позитивні перейменування, що сталися останніми
роками, зокрема: вул. Спортивної – на вул. Валерія
Лобановського; вул. Колективної – на вул. Омельченка,
генерального директора ПАТ «Мотор Січ»; вул.
Військової – на вул. акад. Ільченка, генерального
конструктора КБ «Прогрес»; вул. Інженерної – на вул.
акад. Климова; ХХІ Партз’їзду – на вул. Якова
Новицького; вул. 8 Березня-на просп. Моторобудівників,
площу 12 Квітня – на майдан Поляка, мера м. Запоріжжя
у 2001-2003 рр., найбільш успішного в історії міста.
У жовтні 2015р. зроблено першу спробу повернути
історичні назви вулицям центрального, найстарішого
району міста–Жовтневого, в якому налічується
принаймні 18 вулиць часів Олександрівська (стара назва
міста до 1921р.). На будинках, поруч зі старими,
установлені нові покажчики з історичними назвами
вулиць, виконані шрифтом, характерним для ХІХ ст. Це
стосується вул. Дзержинського, яка називається
Олександрівською; Чекістів (колишня Троїцька), Ілліча
(колишня
Благовіщенська,
Свердлова
(колишня
Покровська). І цей процес у Запоріжжі продовжується.
Крім топонімічної та антропонімічної лексики,
джерелом номінації вулиць та провулків Запоріжжя
стали назви різних галузей виробництва, переважна
більшість яких широко розвинені в місті; назви
представників флори нашого краю; абстрактні назви, а
часто назви, сенс яких пояснити неможливо. Опис таких
урбанонімів, які становлять понад 50% від усіх
найменувань, може стати предметом подальших
досліджень.
Висновки. Отже, виходячи з вищевикладеного,
можна зробити висновки, що 18,4% з 1300 урбанонімів
м. Запоріжжя походять від топонімів – як українських,
так і інших країн. Із них Російська Федерація
представлена понад 7% таких назв, українських –
близько 7%, інші країни близького та далекого
зарубіжжя – понад 4%. 26,5% внутрішньоміських
об’єктів м. Запоріжжя названі іменами осіб, що
репрезентують державу в її історичному розвитку – від
часів запорозького козацтва до наших днів, а також її
взаємозв’язки зі світом. З огляду на етнонаціональне
розмаїття урбанонімів міста можна стверджувати, що
Запоріжжя – одне з найбільш національно толерантних
міст світу. У назвах вулиць, провулків – прізвища осіб
різних національностей представлені таким чином:
українці (98 осіб) – 28,3%; росіяни (189 осіб) – 54,6%;
інші народи колишнього СРСР (33 особи) – 9,8%;
європейці (26 осіб) – 7,3%, з яких німці – 7, чехи – 4,
французи – 4, болгари – 3, італійці – 2, поляки – 2,
угорці, серби, данійці – по 1 особі.

Але представники міської влади далеко не завжди
відповідально ставилися до однієї з важливих сфер
діяльності – найменування вулиць. У багатьох випадках
зовсім не зрозуміле засилля російських топонімів у
назвах вулиць та провулків, прізвищ відомих і
заслужених людей, але долі яких ніяк не пов’язані з
історією нашого краю. Особливо актуальним є усунення
з мапи міста імен тих осіб, хто нищив українських
патріотів-борців за незалежність держави, віддавав
накази розстрілювати й тримати у в’язницях цвіт
української нації –науковців, письменників, громадських
діячів, морити голодом мільйони простих українців.
Видається нічим не виправданим перейменування
(інколи не один раз) старих назв об’єктів м.
Олександрівська, які зберігали в собі історію
становлення і розвитку Запорізького регіону. На жаль,
не увічнені в назвах вулиць імена людей, які уславили
своїми здобутками в різних сферах життєдіяльності як
Запоріжжя, так і нашу державу. Зокрема, це стосується
повернутих із забуття несправедливо звинувачуваних
наших земляків Н. Махна і П. Григоренка, провідників
української ідеї Д. Донцова і В. Чорновола; вихідців із
Запоріжжя, відомих поетів-патріотів В. Лісняка і
М. Лиходіда, так само як О. Гончара та Я. Баша, які
оспівали у своїх творах наш край; багатьох інших
заслужених людей, що вірою і правдою служили
Україні, доклали багато зусиль для розвитку
Запорізького краю. Хотілося б, щоб на мапі нашого
міста гідне місце посіли вулиці наших визначних
науковців, імена яких навіки вписані в історію
запорізьких вишів – А. Коваля, В. Толока, В. Чабаненка.
Перейменовуючи вулиці, варто врахувати й новітню
історію України, зокрема трагічні події останніх двох
років, що породили нових героїв, які ціною власного
життя боронять рідну землю від нападників.
Саме такі назви вулиць спонукатимуть мешканців
міста вивчати його історію, дізнаватися про долю і
справи людей, якими насправді можна пишатися.
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THE NAMES OF THE STREETS IN ZAPORIZHZHYA: FROM THE PAST TILL PRESENT
The first classification of Zaporizhzhya urbanonyms is carried out in the given article. The anthroponyms and toponyms
which formed the basis of the nomination of intraurban objects are determined as the criteria of the classification. The article
contains comparative materials concerning ethnic variety of urbanonyms.
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СПІВПРАЦЯ КОРИФЕЇВ ТЕПЛОВОЗОБУДУВАННЯ
Ю.В. ЛОМОНОСОВА ТА О.Н. ШЕЛЕСТ
У статті висвітлено короткий нарис розвитку залізничного транспорту. Показано внесок вітчизняних
вчених, професора Ю.В. Ломоносова та О.Н. Шелеста у розвиток вітчизняного тепловозобудування. Наведені
факти співпраці вчених, їхні особисті здобутки, а також конфлікт, який виник між ученими щодо
дослідження.
Ключові слова: дослідження, залізничний транспорт, дизельний двигун, тепловоз.
Постановка
проблеми.
Вивчення
історії
залізничного
транспорту
визначає
необхідність
подальшої
розробки проблем
його
соціальноекономічного розвитку. Протягом століть залізниці
продовжують
грати ключову роль
в
роботі
транспортного забезпечення вітчизняної економіки та
зміцнення
інтеграційних
процесів.
Дослідження
історичного минулого залізничного транспорту є
актуальним сучасної історичної науки, що дозволяє
більш детально вивчити розвиток та рівень технічного
прогресу, яки вплинув на подальший хід історії. Все
частіше науковці звертаються до історичного досвіду,
творчої спадщини вітчизняних вчених минулого, з
метою втілення їх ідей в сьогодення. Саме тому тема
дослідження пов’язана з бажанням глибоко вивчити та
висвітлити проблеми формування й наукового розвитку
вчених та інженерів залізничного транспорту.
Актуальність обумовлена необхідністю об’єктивного
мислення історичного досвіду розвитку вітчизняної
науки, а також на основі минулого вдосконалити
тенденції розвитку науки та освіти в сучасних умовах.
Аналіз останніх джерел і публікацій. Дослідження
проблеми розвитку залізничної галузі, а особливо
тепловозобудуванням проводили такі дослідники, як:
Г.М. Фадеев, В.О. Раков, П.В. Якобсон, Е.О. Сотніков,
Е. Я. Красковского, М. М. Уздина, А.М. Бабічков,
Н.С. Конарева.
Дослідженням
діяльності
проф.
Ю.В. Ломоносова та О.Н. Шелеста мали публікації
здебільшого популяризаційний або довідковий характер
таких авторів, як: Л.Н. Гумилевский, А.М. Бабічков,
Н.А. Зензинов. Для ознайомлення з життям та творчістю
вченого є змістовне джерело його сина П.О. Шелеста,
але про співпрацю вчених мало, що показано. Не
зважаючи на великі заслуги вчених в галузі залізничного
транспорту, їх широку популярність у наукових колах,
справжнього аналізу діяльності здійснено не було, що
дає нам спробу до наукового обґрунтування.
Мета дослідження полягає в систематизації,
узагальненні та аналізі наукової, інженерної діяльності
вітчизняних вчених Ю.В. Ломоносова та О.Н. Шелеста.
Показати їх особисті внески у створені та розвитку
залізничного транспорту на тлі сучасної їм епохи. Об'єкт
дослідження є розвиток тепловозобудування в першій
половині ХХ століття.

Виклад основного матеріалу. Понад сторіччя на
залізницях світу єдиним типом локомотива був
стефенсонівський паровоз. Наприкінці XIX ст. з'явилися
двигуни внутрішнього згоряння. Рудольф Дизель
отримав патент та у 1897 р. представив варіант двигуна
внутрішнього згоряння, що був названий його іменем.
Перший дизель мав потужність 14,7 кВт, його к.к.д.
перевищував к.к.д. парових машин і не залежав від
розмірів двигуна. Дуже економічний, компактний,
зручний і простий за будовою дизель швидко одержав
широке застосування, у тому числі на транспорті.
Правда, на залізничному транспорті дизель почали
використовувати пізніше, ніж на інших видах
транспорту.
У 1894р. за ідеєю В. Л. Кирпичова розроблявся
проект локомотива, що мав назву нафтовоз, оскільки
повинен був мати нафтові двигуни які працювали на
нафті. На такому локомотиві окрім циліндрів
внутрішнього згоряння, передбачалося встановлення
парових двигунів. Саме паровий двигун мав здійснювати
рушання з місця та початковий розгін, а згодом перехід
на сумісну роботу обох видів циліндрів. Таким чином це
стало першим прообразом теплопаровозів [1].
Ідея створення тепловоза притягувала вітчизняних
інженерів так в Київському політехнічному інституті у
1905 р. проф. Ю.В. Ломоносов запропонував ідею
створення тепловозу.
Над
створенням
локомотивних
двигунів
внутрішнього згоряння плідно працював проф.
В. Г. Гриневецький.
Він
розробив
вимоги
до
транспортного
двигуна
внутрішнього
згоряння.
Починаючи з 1912 р. у МВТУ проводилась велика
дослідна робота по створенню потужного тепловоза
В.Г. Гриневецьким, Б.М. Ошурковим та студентом
О.Н.Шелестом.
У 1912 р. Шелесту перед захистом дипломного
проекту потрапляє стаття з описом тепловозу братів
Зульцер зі Швейцарії. Після щого Олексій Несторович
вирішує ризикнути та взяти за зразок цей тепловоз для
теми свого дипломного дослідження. Спочатку
розрахунки показували, що справа безнадійна,
наприклад, швидкість у 75 км/год тепловоз мав би
досягати за 8 хв. і проходити при цьому понад 6 км.
Однак, для практичної експлуатації це було
неприпустимо – паровози в той час на малих
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швидкостях розвивали силу тяги втричі більше. Але
молодого вченого це не зупинило, а навпроти – відкрило
шлях до відкриття. Усесторонній аналіз екіпажу з
дизельним двигуном Зульцер-Клозе-Дизель показав, що
необхідно створити таку передачу між двигуном та
ведучими колесами яка б змінювала силу тяги за
законом гіперболи – при цьому силовий агрегат при
будь-якій швидкості мав працювати з постійною
потужністю
та
максимально
використовувати
можливості своєї конструкції. Так 22 листопада 1913 р.
О.Н. Шелест подає заявку на винахід локомотива з
двигуном внутрішнього згоряння (тепловоз), патент був
отриманий від 31 жовтня 1914 р. Вже згодом подає
заявку на локомотив, що працює на продуктах згоряння
під тиском, англійський патент він отримав від 20 травня
1915 р. [2].
Перша наукова стаття О.Н. Шелеста «Дослідження
тепловозу бр. Зульцер у Швейцарії» була опублікована у
1917 р. в технічному журналі. Вона стала першою
науковою роботою по цій темі не тільки у нас, але й у
всьому світі. Однак, його дослідження викликало
негативний інтерес з боку корифеїв вітчизняної
технічної науки, особливо проф. Ю.В. Ломоносова.
Професор заперечив думку автора в роботі, стосовно
індикаторного коефіцієнту (відношення середнього
індикаторного тиску в котлі), що при дослідженнях
роботи паровозів на цей коефіцієнт не звертали донині
уваги. Однак, Ломоносов зазначив, що діаграми які
досліджував Шелест, були зняті з випробування
паровозу КУ на Московсько-Казанський залізниці. Вони
мали остаточні висновки, в яких було виявлено
індикаторний коефіцієнт, який залежить від швидкості.
В дійсності, як вважав проф. Ломоносов, вплив
швидкості на індикаторний коефіцієнт було встановлено
ще у 1861 р. Кларком та підтверджено дослідженням
Баушингера у 1863 р. так й іншими, на той час,
новітніми випробовуваннями Чечотта, Лопушинського
та Ломоносова. Боротьба з даним впливом, по
виправленню діаграм на великих швидкостях,
проводилась протягом багатьох років. Було досліджено
цілу низку пропозицій цього явища, з яких професор
виділив золотник Рикура, клапанне розподілення Ленца,
прямоточну машину Штумфа, яка детально була
досліджена в умовах поїзної роботи та багатьох інших.
Насправді, підтвердив Ломоносов, зі всіх винаходів
широке використання на рухомому складі отримав лише
золотник Рикура. Професор також зауважив, щодо даних
дослідження які надав Шелест, на перший в світі
тепловоз, були отримані, нажаль, з досліджень
звичайних стаціонарних двигунів Дизеля. Ломоносов
доволі скептично зазначив, що тепловоз бр. Зульцер
буде працювати так, як це видно з дослідних діаграм
Шелеста. Ломоносов також відповів, що бажано б
надати реальні результати досліджень тепловозу
бр. Зульцер й особливо тепловозу за системою Шелеста,
не на сторінках журналу, а результатів які були
проведені на колії або катках паровозної дослідної
лабораторії [3].
Після критики професора Ломоносова, О.Н. Шелест
відповів доволі обґрунтовано та на технічному рівні. Він
відзначив,
що
всі
зауваження
професора
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підрозділяються на окремі положення, які він розібрав
послідовно. По-перше, щодо індикаторного к.к.д.
машини паровозів, є два поняття – як індикаторний
коефіцієнт тиску та індикаторний коефіцієнт корисної
дії машини. Один – відноситься до середнього
індикаторного тиску в паровій машині та до тиску в
котлі. Другий – індикатор коефіцієнту корисної дії
машини є відношення витрат пари машини до дійсних
витрат на індикаторний коефіцієнт. Це служить для
оцінки вдосконалення робочого процесу машини та для
порівняння використаної пари. Загалом, при підвищенні
швидкості відбувається велике пом’якшення пари, між
тим індикаторний коефіцієнт корисної дії підвищується,
робота машини наближається до ідеальної, що видно з
витрат відсічення та охолодження пари. На цей
коефіцієнт, а головне простий та точний метод його
отримання при дослідженнях паровозів, на той час не
звертали уваги й особливо в працях проф. Ломоносова,
підтвердив Шелест.
Шелест також підтвердив, що для дослідження
тягових розрахунків тепловозів, неможна використовувати дані досліджень зі стаціонарних та судових
парових машин. Однак, результати які отримали в
лабораторії були не менш надійними ніж в поїзній
роботі. Загалом Шелест зазначив, що в дизелях теорія не
розходитися
з
практикою
тому
досвідчений
експериментатор за діаграмою може доволі чітко
розрахувати
витрати
палива
та
ефективний
індикаторний коефіцієнт. Все це дає достатньо підстав,
щодо даних отриманих в дослідженні на стаціонарних та
судових машинах тому їх можна розповсюдити на
тепловози [4].
В квітня 1918 р. на базі «Контори дослідів над
типами паровозів» був створений Експериментальний
науково-дослідний інститут шляхів сполучення, де в
липні Шелест стає його співробітником. Окрім науковотехнічних проблем, дослідний інститут займався
популяризацією та демократизацією технічних знань.
Так, у серпні 1918 р. були прочитані три короткі лекції, з
яких цікавою була лекція О.Н. Шелеста, де він
познайомив аудиторію з завданнями, які були пов’язані з
заміною паровоза на досконаліший апарат використання
теплової енергії. Набагато більш обґрунтованим, на
думку Шелеста, було б перейти до електричної тяги.
Переваги її перед паровозами полягали у швидкості
розгону, чистоті в роботі, відсутності поворотних кругів
та швидкості підготовки до роботи. Проте були й
недоліки пов’язані з дорожнечею матеріалів для
побудови таких локомотивів. Найбільш радикальний
вихід Шелест знайшов у застосуванні тепловозів [5].
У 1919р. головою НКШС був призначений
Л.Б. Красін. До нього звернувся зі своїм кресленням
тепловозу Шелест, однак практичні роботи в цьому
напрямку так й не проводилися.
У 1920-1923рр. за наказом Леніна була організована
залізнична місія по закупівлі паровозів за кордоном.
Головою був призначений проф. Ломоносов. У 1920р.
Шелеста командирують у Стокгольм в складі
залізничної місії, де у 1922р. він отримує швейцарський
патент на побудову газотурбінного устаткування для
свого проекту тепловозу [6].
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Особливістю тепловоза системи Шелеста є
використання калоризаторів. Це особлива конструкція
пічки в якій відбувається згоряння палива під великим
тиском.
Гази
з
калоризаторів
попередньо
охолоджуються та направляються в газову турбіну, що
працює на компресор. В самій турбіні відбувається
подальше охолодження газів які з температурою
приблизно перегрітої пари надходять в особливий
резервуар. З останнього гази переходять в робочу
машину, яка являє собою циліндри з рушійним
механізмом від паровозу серії Э. Таким чином в
тепловозі
за
системою
Шелеста
можна
не
встановлювати дизель та пристрій передачі від нього до
ведучих осей, що є необхідним для всіх інших типів
тепловозів. При розгляданні проекту в НТК були
признані розбіжності теоретичних положень автора.
Були відмічені деякі ускладнення стосовно газових
турбін, камер згоряння (калоризаторів) та компресорів,
однак, ідея О.Н. Шелеста була признана та
заслуговувала на особливу увагу, унаслідок безперечної
економічності роботи його тепловозу в порівнянні з
паровозами. НТК признав необхідним закінчення
теоретичних та практичних досліджень інженеру
Шелесту та надати право продовжувати його роботи
закордоном, при постійному спілкуванні з закордонними
науковцями, в наукових лабораторіях та заводах, які на
той час мали досвід з конструювання та побудови
компресорів й газових турбін великої потужності [7].
В березні 1922 р. було затверджена постанова
побудов трьох тепловозів закордоном без вказаних
систем. Тоді ще керівник НКШС Ф. Е. Дзержинський
постановив, що було б доцільно та практично
приступити до побудови трьох тепловозів замість трьох
паровозів серії Э типу 0-5-0. Перший тепловоз за
проектом
О. Н. Шелеста,
другій–з
електричною
передачею та третій –автомобільного типу з механічною
передачею [8].
Згодом при закупівлі рухомого складу закордоном
залізничною місією замовлення на тепловози було
анульовано через брак коштів. Однак, керівник
залізничної місії проф. Ломоносов все ж таки виконав
замовлення на виготовлення тепловозу, розробленого за
його проектом. Тепловоз був побудований на заводі в
Німеччині.
Конструкцію
тепловозу
Шелеста
проф. Ломоносов вважав ризикованою.
Можна зазначити, що проект тепловозу Шелеста був
практично серед кількості потенціальних первістків і
його будівництво почалося в жовтні 1923 р. на заводі
«Амстронг» в Ньюкасе (Англія). За домовленістю з
адміністрацією заводу попередньо було вирішено
спочатку побудувати не весь тепловоз, а тільки
чотиритактний генератор стислих газів в натуральну
величину. Загалом на побудову англійці встановили
термін три роки, включаючи перевірку усіх вузлів. У
лютому 1926 р. газогенератор був запущений в хід,
температура газів, що відходили була понад 400 0 С.
Проте у 1927 р. були перервані дипломатичні зв’язки
між СРСР та Англією і Шелест повернувся в країну. У
тому ж році генератор був привезений в лабораторію
тепловозних машин в МВТУ, що стала науковим
центром вітчизняного тепловозобудування. На початку

1928 р. силове устаткування тепловозу Шелеста досягло
розрахункових параметрів тиску газів все це забезпечило
б тепловозну потужність у 1200 к.с., але на той час вже
було
визначено
основне
направлення
в
тепловозобудуванні – будувати тепловози з електропередачею [8].
Тепловоз Ломоносова був побудований на заводі в
Німеччині та мав позначення ЮЭ-001 у подальшому ЭЭЛ2. Даний тепловоз був ведений до локомотивного парку
НКШС на початку січня 1925 р. Ця дата вважається
початком експлуатації тепловозної тяги на вітчизняних
залізницях.
Проектування тепловоза з електричною передачею
велося
під
керівництвом
Ю.В. Ломоносова
та
безпосередньої участі вітчизняних вчених В.Б. Меделя,
М. О. Добровольського та інших. При розробці
тепловозу конструктори намагалися не створювати щось
нове, а обирати вже з існуючих перевірених елементів.
Раму, ходові частини, тягові електродвигуни було
вирішено проектувати з використанням багатого, на той
час, досвіду створення електровозів. Двигун підбирали
серед останніх моделей дизелів, що використовували на
підводних човнах. Найбільш важкою частиною проекту
був холодильник, що потребував створення примусової
циркуляції води.
Першій свій пробіг тепловоз серії ЮЭ001 зробив у
листопаді 1924 р. по колії 1524 мм, що була побудована
на заводі Еслінген. У той день був урочисто підписаний
протокол випробувань нового вітчизняного тепловозу.
Наприкінці 1924 р. тепловоз був встановлений на свої
візки та зробив кілька обкаток на Латвійській залізниці.
В січні 1925 р. тепловоз вперше зробив поїздку на
вітчизняній залізниці від станції Себеж до Великих Лук
з масою поїзда 980 т., а 23 січня прибув до Москви. У
подальшому протягом року тепловоз пропрацював на
багатьох вітчизняних залізницях та на Кавказі, в ході
якого побував в Тбілісі, Єревані, Махачкалі. Тепловоз
працював справно к.к.д. 23-26%; при швидкості 16-17
км/год він реалізовував тягове зусилля 15000кгс.
У 1926 році тепловоз відправили на дослідну
тепловозну базу поблизу станції Люблино. Протягом
1926-1930 рр. тепловоз ЮЭ001 на базі отримав
позначення Э-ЭЛ-2, а згодом ЭЭЛ-2, він успішно
працював з вантажними поїздами на ділянці ЛюблиноКурськ. За період перебування тепловозу на базі йому
було проведено деякі переобладнання. У 1931 р.
тепловоз відправили до Ашхабаду. З інвентарю тепловоз
був виключений у 1954 році [9].
Як бачимо, що розбіжності між Шелестом та
Ломоносовим існували. Ломоносов неодноразово
скептично оцінював проект тепловозу з газовою
передачею і не тільки. Розглядаючи питання, з технічної
точки зору, то на початку ХХ ст. перевагу мали
тепловози з електричною передачею, які компонувалися
вже з засвоєних у виробництві агрегатів, а тепловоз
Шелеста був новою не до кінця дослідженою тепловою
машиною. Недоліки в проекті тепловоза Шелеста були,
по перше – в конструкції не передбачалося клапану для
вільного вихлопу генерируючих газів в навколишнє
середовище, що призводило до підвищеної витрати
палива на холостому ходу; по друге – вихлопні гази
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дизеля – генератора газів мали температуру занадто
високу для поршневої машини. Даний недолік можна
було б виправити при застосуванні турбокомпресора
наддуву генератора газів. Так у 1928 р. Олексій
Несторович видав наукову статтю в технічному журналі,
що стосувалася якраз підвищенню потужності
чотиритактних дизелів за допомогою наддуву [10].
Після смерті Леніна проф. Ю. В. Ломоносов не
повернувся до Радянського Союзу. Він продовжував
працювати в галузі залізничного транспорту, писав
наукові статті, видавав книги але визнання так і не
отримав. Помер Ю. В. Ломоносов у 1952 р. в Монреалі,
Канада.
Шелест О.Н., навпаки, отримав повагу та пошану.
Під його керівництвом в лабораторії тепловозних машин
МВТУ у серпні 1931 р. почали своїми силами випускати
журнал «Локомотивостроение» де розглядали питання з
побудови нових та більш потужних вітчизняних
паровозів, тепловозів та електровозів. У 1932 р. в зв’язку
зі сторіччям Московського машинно-механічного
інституту Олексію Несторовичу було привласнене
почесне звання «Заслуженный деятель науки и
техники».
У 1936р. О.Н. Шелест став деканом факультету
«Тепловых и гидравлических машин». В роки війни
вчений перебував у Москві. На базі його лабораторії був
організований цех по виготовленню протитанкової
зброї. Шелест не мислив свого життя без викладання
тому в воєнний час, не вагаючись прийняв пропозицію
тимчасово завідувати кафедрою термодинаміки у
Московському інституті хімічного машинобудування.
В останні роки свого життя О. Н. Шелест працював
над цікавим винаходом – створенням машини з
використанням атмосферного тепла. Йому було видане
авторське
свідоцтво
на
розробку машини з
використанням атмосферного тепла. Шелест підтвердив,
що за рахунок використання енергії атмосферного тепла
к.к.д. атмосферної машини перевершав би багато інших
енергетичних установок.
Широке впровадження тепловозної тяги почалося після
закінчення Другої світової війни. У СРСР один за одним
з'являються тепловози ТЕ1 і двосекційний тепловоз ТЕ2. В
1953 р. був побудований перший тепловоз ТЕ3, а з 1956 р.
почате його серійне виробництво. До цього періоду
відноситься початок бурхливого розвитку вітчизняного
тепловозобудування.
Локомотивобудівельні
заводи
Харкова, Луганська, Коломни, Брянська, Людинова,
Мурома за 4–5 років розробили десятки типів різних
тепловозів: з електричною передачею ТЕ10, ТЕ50, ТЕ10Л,
ТЕП60, ТЕ40, ТЕМ1, з гідравлічною передачею ТГМ2,
ТГМЗ, ТП00, ТГ102, ТГ105, ТГ106, ТГП60.
У цей час тепловози повністю замінили паровози на
маневрах і виконували приблизно 40 % вантажообігу
мережі. Пасажирський рух обслуговують, головним чином,
шестивісні тепловози ТЕП60 потужністю 2200 кВт із
конструкційною швидкістю 160 км/ч. Почате серійне
виробництво тепловоза ТЕП70 потужністю 2940 кВт з
передачею перемінно-постійного струму та додатковим
реостатним гальмом. У 1956 р. більшість залізниць США
повністю перейшли на тепловозну тягу. У вантажних та
пасажирських перевезеннях найбільше поширення
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одержали тепловози з електричною передачею. Тепловози
2ТЕ10Л, серійне виробництво яких було почато у 1965 р.,
мають електричну передачу постійного струму, двотактний
дизель 10Д100 з газотурбінним наддуванням і проміжним
охолодженням надувного повітря потужністю 2200 кВт. У
наступні роки випускалися модифікації тепловозів типу
2ТЕ116 з електричною передачею перемінно-постійного
струму, а з 1988 р. почалося їхнє серійне виготовлення [11].
Висновки.
Соціально-економічні
зміни,
що
відбулися в першій половині ХХ ст. призвели до
впровадження нових видів тяги на залізниці. Це
потребувало нових знань та ідей. В дослідженні
показано, як відрізнялися думки талановитих вчених
Ломоносова та Шелеста при створенні тепловозів.
Проаналізували основні праці вчених. Було визначено
особисті внески вчених в розвиток залізничного
транспорту.
Дослідження може бути використано для подальшого
вивчення історії залізничного транспорту та його
окремих, укладання бібліографічного довідника,
присвяченого вченим, а також при створенні
відповідних навчальних та спеціальних курсів.
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COOPERATION OF THE DIESEL LOCOMOTIVE LUMINARIES
Y.V. LOMONOSOV AND A.N. SHELEST
This article presents a brief sketch of the development of railway transport. The contribution of the scientists Y. Lomonosov
and A. Shelest in the development of diesel locomotive manufacturing is shown here. The evidences of scientists’ cooperation,
their personal achievements, as well as conflict between these scientists relatively their research are mentioned in this work.
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ІСТОРИЧНА СВІДОМІСТЬ: ДЕРЖАВНИЦЬКИЙ ПІДХІД І
ДОСВІД ОСМИСЛЕННЯ
У статті розглядаються актуальні на сьогодні питання колективної історичної свідомості як
соціального факту. Складний процес її формування та функціонування у суспільстві допомагає осмислити
історичне минуле та зрозуміти сучасні соціально-політичні реалії. Минуле завжди присутнє у сучасності,
воно через символи і згадування має важливі важелі, ідеологічну силу у вирішенні нагальних проблем
сучасного розвитку націй і держав.
Ключові слова: історична свідомість, історична пам’ять, держава, суспільство, історичне минуле,
сучасність, політична культура, соціальні технології, вимір історичної свідомості.
Постановка проблеми. Суспільні трансформації, які
відбуваються в українській державі, актуалізують пошук
шляхів адекватного розвитку політичної та соціальної
теорії, що, в свою чергу, обумовлює інтерес науковців
до соціально-історичного минулого як передумови
прогнозу майбутнього. Звернення до нього збагачує
розуміння соціально-політичних процесів сучасності. В
історичних,
соціологічних,
філософських,
політологічних студіях існують не чисельні теоретичні
розробки дослідження колективної історичної свідомості
як соціального факту, що володіє масовістю,
об’єктивністю, впливає на життєдіяльність суспільства
та виконує функцію збереження унітарності держави на
основі усвідомлення громадянами єдиного для всієї
України історичного минулого, що має вплив на
сучасність; звідси непросто виявити наукову специфіку і
практичне значення історичної свідомості у розбудові
нової України. Важливість вивчення історичної
свідомості і в тому, що у нас продовжується
«повернення
до
історичної
пам’яті»,
яке
супроводжується нелегкими процесами боротьби
історичних, політичних та ідеологічних символів.
Сьогодні, не дивлячись на деякі розбіжності у підходах
до історичного минулого української держави, люди
різних регіонів України все більше починають розуміти
необхідність трактування своєї історії як єдиного цілого.
Такі проблеми актуальні завжди, але сьогодні в умовах
внутрішніх і зовнішніх викликів для України, особливо.
Мета роботи – розкрити історіографію проблеми,
дати науковий аналіз історичної свідомості, яка має
практичне значення у житті суспільства і держави, а
також вивчаючи різноманітні підходи до її трактування
запропонувати соціологічний вимір цього соціальногоісторичного феномену.
Виклад основного матеріалу. Свого часу, відомі
західні історики, філософи, соціологи звертали певну
увагу на проблематику історичної свідомості, історичної
пам’яті, соціального й історичного часу тощо у деяких
своїх працях, серед яких варто назвати: «Десять років
історичних робіт» (1834) – О. Тьєрі; «Елементи політичної науки» (1896) – Г.Моска: «Проблеми історичного
часу» (1916) – Г. Зіммеля; «Політичні твори» (1921) –
М. Вебера; «Соціологія революції» (1923) – П.Сорокіна;

«Соціальні рамки пам’яті» (1925) – М.Хальбвакса; «Сенс
і призначення історії» (1932) – К. Ясперса; «Положення
науки та історичний розум» (1934) – Х.Ортеги; «Виміри
історичної свідомості» (1935) – Р.Арона; «Людина, що
грає» (1938) – Й.Гейзінга та ін.
Вивчали і вивчають дані питання і сучасні західні
вчені: данський соціолог Я. Алстед («Історична
соціологія – навіщо і як?», 2005); німецький історик
Р.Козеллек («Минуле майбутнє. Про семантику
історичного часу», 1979); британський соціолог
П. Коннертон («Як суспільства пам’ятають», 1999);
французький філософ П. Рікер («Історія та істина»,
2001); французький історик П. Нора («Теперішнє, нація,
пам’ять», 2011); польський соціолог П.Штомпка
(«Соціологія соціальних змін», 1995); британський
історик Н.Дейвіс («Європа», 1996); польський історик
М.Габлянковський («Втеча істориків від історії», 2007);
польський історик Л.Адамський («Прогресивний
націоналіст», 2012); британський історик Д. Тош
(«Прагнення до істини. Як оволодіти майстерністю
історика», 2000) та ін.
У колишньому СРСР проблематику зародження,
становлення та функціонування історичної свідомості у
суспільстві вивчали, здебільшого, філософи та історики:
І. Анісімова – «Історична свідомість як феномен
культури» (1986); А. Гулига – «Мистецтво історії»
(1980); В. Єльчанінов – «Соціально-історичний досвід та
історична свідомість» (1984); В.Колєватов – «Соціальна
пам’ять і пізнання» (1984); І. Кон «Проблема історії в
історії філософії» (1966); В.Маклаков – «Історична
свідомість: природа, форми буття і мова» (1987);
А. Ракитов – «Історичне пізнання» (1982); А. Самієв –
«Генезис і розвиток історичної свідомості» (1988);
Б. Чечнєв – «До питання про аналіз категорій пам’яті і
методології спогаду» (1990) та ін.
Сучасні російські дослідники також приділяють
чималу увагу цій проблематиці починаючи з другої
половини 90-х років ХХ століття: В. Полянський –
«Історична пам’ять в етнічній самосвідомості народів»
(1999); М.Масловський – «Неовеберіанська історична
соціологія» (2008); М.Романовський – «Нове у соціології
– «бум пам’яті» (2013); Ж. Тощенко – «Історична
свідомість та історична пам’ять. Аналіз сучасного
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стану» (2000); К. Холодковський – «Соціологічне та
історичне у сучасному процесі» (2008); С. Алексєєв –
«Від передання до літопису: еволюція історичної
свідомості» 2006); В.Бойков – «Становище і проблеми
формування історичної пам’яті» (2002); Н. Моїсеєва –
«Менталітет і національний характер» (2003) та ін.
Останнім часом і в українській науці з’являються
публікації з даної тематики: «Соціальні цикли: історикосоціологічний
підхід»
(Е. Афонін,
О. Бандурко,
А.Мартинов, 2008); «Національна держава: імператив
трансформації» (І.Алексєєнко, 2009); «Українська мрія
та національна ідея: ґенеза, взаємодія» (М.Михальченко,
2009); «Ставлення до минулого» (Ю. Сорока, 2009);
«Класова свідомість: досвід порівняльного емпіричного
вивчення» (О. Симончук, 2010); «Історична пам’ять:
теорії, дискусії, рефлексії» (Л. Нагорна, 2011);
«Російсько-українська гібридна війна: погляд соціолога»
(І. Рущенко, 2015) та ін. Дещо раніше про це писали у
своїх статтях О. Антонюк: «Деякі питання формування
історичної самосвідомості українського народу» (1993),
І.Попова: «Уявлення про сучасне, минуле і майбутнє як
переживання соціального часу» (1999), В.Балушок: «Чи
має Україна державно-політичну традицію?» (1999) та
ін. Даним питанням присвячені статті автора цієї
публікації [6-8, 10].
Варто і доречно також зазначити, що історична
свідомість,
історична
пам’ять,
національна
самосвідомість, значення і місце традиції у суспільному
житті, визначення соціальних і національних чинників у
відродженні
української
державності,
політична
культура та її роль у державотворчому будівництві тощо
були в центрі наукових і практичних інтересів відомих
науковців та громадсько-політичних діячів доби
визвольних змагань в Україні, як: М. Грушевського
(«Україна і українство», 1912); В. Старосольського
(«Національний і соціальний момент в українській
історії», 1915); В.Дорошенко («Українство в Росії:
Новійші часи», 1917); В. Липинського («Релігія і церква
в історії України», 1925); О. Бочковського («Боротьба
народів за національне визволення», 1932); Д. Донцова
(«Де шукати наших історичних традицій», 1938);
Ю. Липи («Розподіл Росії», 1941); О. Ольжича
(«Українська історична свідомість», 1941); та ін.
Нове осмислення історичного минулого вимагає
розробки принципово іншого підходу до формування
узагальненого знання з тематики репрезентації
суспільної свідомості загалом та визначення історичної
свідомості, зокрема. Дана проблематика збагачується і
практичними потребами, пов’язаними з необхідністю
проведення емпіричних досліджень з проблем минулого
України та її історичних сусідів, застосування і
оперативного реагування на процеси, настрої, поведінку
людей, соціальних груп і спільнот, розробки державних і
громадських стратегій і рекомендацій стосовно
використання
позитивних
моментів
історичного
минулого у сучасності. На жаль, потрібно констатувати
той факт, що у соціально-гуманітарних наукових
дисциплінах і в реальній політичній та ідеологічній
роботі ми багато втратили на зорі незалежності і
втрачаємо зараз: не були вирішені проблеми колективної
оцінки історичного минулого України на державному

рівні; залишаються не вирішеними не прості відносини
між Україною і Росією; наукові і практичні питання
історичної
свідомості,
пам’яті,
національної
самосвідомості українського суспільства не вивчалися;
подальші події Помаранчевої революції 2004 року, за
бездіяльності тодішньої влади, не були ефективними, що
призвело до перемоги кримінально-олігархічних сил;
законодавча і виконавча влада сьогодні продовжує
повторювати помилки недалекого минулого і не
проводить нагальних реформ, які б наблизили Україну
до цивілізованого світу і т.д. Сьогоднішня ситуація –
наслідок історичного минулого як віддаленого, так і
недалекого. Звідси, у вирішенні сучасних політичних,
соціальних, економічних проблем держави питання
соціальної та історичної пам'яті, оцінки історичного
минулого,
осмислення
історичної
свідомості,
формування політичної культури мають стати
пріоритетними як для науковців, так і для державних
діячів.
На певному етапі суспільного розвитку проходив
процес становлення відносно специфічних систем
знань, оцінок, почуттів, переживань, відношення
людей до свого (або чужого) історичного минулого, які
визначаються за допомогою поняття історична
свідомість. Будучи відображенням, чи навіть
правомірно твердити, інтерпретацією об'єктивної
дійсності, історична свідомість є продуктом тривалого
суспільно-історичного поступу, довгочасної еволюції,
наповненої не тільки нагромадженням нового, але й
трансформаціями якісного порядку у свідомості
суспільства; поступово історична свідомість формується як
самостійна форма суспільної свідомості.
Розвиток наукових поглядів на минуле, вивчення
історичної
пам’яті
та
історичної
свідомості
удосконалювалося і видозмінювалося з плином
соціально-історичного часу. Важливе місце у цьому
процесі займає період усвідомлення необхідності
створення соціальної чи краще соціально-політичної
теорії, що мала риси оперативності і практичної дієвості.
Французький філософ і соціолог О. Конт закладає ідею
необхідності
розвитку
суспільства
еволюційним
шляхом, злагоджено, з врахуванням суспільних факторів
та інтересів усіх соціальних груп, уникаючи цим
некерованих революційних змін. Цьому присвячена його
чотирьохтомна праця «Система позитивної політики,
або соціологічний трактат про основи релігії
людства» (1851-1854).
Англійський соціолог Г. Спенсер привносить у
соціально-політичну ідею ще один елемент, який мав
значення для розуміння соціально-історичного процесу,
а саме: уявлення про домінанти еволюційного розвитку
суспільства і перехід до сприйняття суспільства як
єдиного соціального організму, що саморозвивається.
Крім цього, у своїй трьохтомній праці «Основи
соціології» (1898) він досліджує розвиток соціальних
структур з плином часу; аналізує походження і
функціонування соціальних інститутів – сім’ї, шлюбу;
вивчає політичні інститути, професійні та економічні
установи.
У рамках соціальної теорії марксизму суспільство
розглядалося з погляду виникаючих у ньому протиріч –
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економічних, політичних, соціальних. К.Марксом була
зроблена спроба виділення регуляторів соціального
розвитку, здатних впливати на життєдіяльність
суспільства, при потенційній можливості конструювання
способів впливу на ці регулятори. Такі ідеї також мали
вплив на розвиток колективної історичної свідомості
суспільства, яка трактувалася марксистами з класових
позицій, а їх пережитки відчутні і сьогодні, зокрема
відомою теорією неомарксистів про «хибну свідомість»
[13]. К. Марксом і Ф. Енгельсом написані декілька праць,
де з певних позицій розглядаються також і дані проблеми:
«Німецька ідеологія» (спільно, 1846), «Становище
робітничого класу в Англії» (Енгельс, 1848), «Критика
Готської програми» (Маркс, 1875) та ін.
Німецький соціолог і політолог М.Вебер, доповнюючи
К.Маркса з питань можливих регуляторів суспільного
розвитку, стверджує, що не тільки економічні умови, але й
духовні фактори впливають на загальний розвиток
суспільства і свідомості, зокрема, не в меншій мірі. Цьому
присвячено його дослідження «Національна держава і
економічна політика» (1895).
Дюркгеймівська концепція базується на дослідженні
колективної свідомості суспільства, і в той же час, вивчає
поведінку окремого індивіда й акцентує увагу на
можливості врегулювання соціальних процесів, що
потенційно
загрожують
суспільству кризою
та
руйнуванням. Для Е. Дюркгейма свідомість є соціальним
фактом, який не залежить від суб’єктивних поглядів чи
ідей окремих індивідів, а об’єктивно зароджується,
розвивається і має колективний суспільний характер як він
стверджує у своїй відомій праці «Правила соціологічного
методу» (1895).
Історична свідомість явище багатогранне, широке,
соціально-історичне за змістом і функціями. На це
звертає увагу відомий російський соціолог Ж. Тощенко
говорячи, що історична свідомість володіє тенденцією
оздоровлюючої ролі в соціальному, політичному і
духовному житті як окремої людини, так і суспільства та
держави в цілому. Він стверджує, що вивчаючи
зародження, етапи розвитку і функціонування історичної
свідомості ми маємо змогу побачити прояви духовної,
культурної та соціальної самобутності народів, які через
історичну пам’ять привносять сучасним поколінням
мотиви і цінності соціально-історичного досвіду; такий
досвід, у свою чергу, виконує функцію спадкоємності в
соціальній, культурній, матеріальній сфері суспільного
життя [14, с.3-6]. Тут варто зауважити, якщо історична
пам’ять виконує функцію запам’ятовування того, що
відбувалося в минулому; то історична свідомість
допомагає інтерпретувати історичне минуле. Окрема
людина, колектив, соціальна група, політичні організації
тощо по-своєму розуміють, осмислюють, трактують
події минулого, оцінюють його відомих діячів і все це
відбувається за допомогою саме історичної свідомості.
Звідси, емпіричні та пошукові дослідження в соціології,
історії, політології можуть виявляти орієнтації й оцінки
історичної свідомості, що заслуговують серйозного
осмислення. До прикладу, з’ясування того, які історичні
особистості збереглися в пам’яті людей, які події
світової історії є значимими для сучасного розвитку
суспільства, відношення суспільства до національної
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історії держави і корінного етносу, які цінності
історичного минулого є для людей найбільш вагомими і
т.д. Все це дозволяє зробити висновок, що досвід
осмислення історичної свідомості, історичної пам’яті
важливий, оскільки в умовах суспільних змін
відбувається тенденція відновлення духовного у
соціокультурному потенціалі як окремої людини, так і
соціуму в цілому.
Найбільш ґрунтовно і глибоко на теренах
колишнього СРСР історичну свідомість досліджено в
роботах Г. Антипова, М. Барга і Ю. Левади. Г. Антипов
історичну свідомість представляє як сферу культури, що
забезпечує спадкоємність і безперервність людської
діяльності, на базі якої формується не тільки науковоісторичне, але й, взагалі, соціально-культурне пізнання
минулого, сучасного і намагання зрозуміти яким може
бути майбутнє [1, с.144-174]. Ю. Левада в історичній
свідомості вбачає цілісне утворення, соціокультурне
явище, яке розвивається і функціонує у суспільстві з
плином соціального часу; історичну свідомість він
ототожнює з пам’яттю [5, с.186-225]. На наш погляд,
таке ототожнення не зовсім вірне, оскільки воно
позбавляє історичну свідомість функцій соціального
впливу на сучасність і майбутнє та створює враження,
що історична свідомість – це лише відображення
минулого, тобто тільки ретроспективна направленість.
Історична свідомість, на наше глибоке переконання,
вбирає в себе і своїми функціональними можливостями
охоплює триєдине ціле: минуле – сучасне – майбутнє.
М. Барг
розглядає
історичну
свідомість
як
«фундаментальну світоглядну характеристику культури
будь-якої епохи» [3, c.51] і цим самим підтверджує наше
зауваження. Вважаємо, що таке твердження правильне
не тільки тому, що сама культура – продукт соціальноісторичного розвитку, але й через те, що формуючим її
елементом виступає соціальна практика та складений на
її основі суспільно-історичний досвід. У своєму генезисі
історична свідомість визначає становлення відмінностей
і зв’язків різних періодів у культурі даної людської
спільноти, її соціальні, духовні, культурні та матеріальні
цінності, які являють собою, в той же час, необхідну
умову тривалості цієї культури.
Історична свідомість має досліджуватися як реально
функціонуюча свідомість, що виражається в знаннях,
ідеях, позиціях, відношенні та оцінки конкретних людей,
соціальних груп, різних громад, врешті цілих народів і
націй до свого чи чужого історичного минулого, яке
через
історичну
свідомість
відображається
та
інтерпретується в сучасності. Згідно з таким поглядом
до визначення історичної свідомості та завдань її
формування можна стверджувати, що даний процес
вбирає в себе як систематизовану інформацію, в
основному через систему освіти і науки, так і
невпорядковану через засоби масової інформації,
художню літературу, кіно, театр і т.д., орієнтація на яку
визначається специфічними інтересами особистості.
Чималу роль у формуванні історичної свідомості
відіграє також випадкова інформація, що надходить до
людини через сім’ю, культуру і позицію людей, які її
оточують, буденне спілкування і, до певної міри, через
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традиції, звичаї, що несуть в собі визначені уявлення про
життя народу, нації, держави, суспільства.
Осмислення історичної свідомості як соціального
факту суспільного життя передбачає звернення уваги на
завдання, які має вирішувати держава у гуманітарній
політиці: відновлення і донесення до людей дійсного
історичного минулого української нації і держави;
осмислення
суспільством
природи
соціальних,
економічних і політичних змін, що відбуваються
сьогодні; проблему взаємодії поколінь; легітимності
різних типів політичної влади; суті й структури
ідеологій; сучасних соціально-політичних процесів;
повсякденну реально діючу свідомість та інші, які так чи
інакше пов’язані з проблемами сучасності та
формуванням колективної історичної свідомості й
сприйняттям окремою людиною чи групою людей
соціального часу. При цьому слід зауважити, що шляхи
формування історичної свідомості не завжди однакові, а
здебільшого різні й, до того ж, часто можуть мати не
тільки організований характер, але й стихійний. Якщо
М.Барг вважає, що у формуванні історичної свідомості
важливе місце посідають різні філософські, політичні та
історичні напрями і школи, а сам процес проходить
організовано через погляди та ідеї цих напрямів і шкіл
[2, с.207-209], то А. Гуревич акцентує увагу на тому, що
« … історична свідомість переважно формувалася не
науковими працями, а легендами, переданнями, епосом,
сагами, міфами, рицарськими романами, життям святих»
[4, с.129]. У полі зору А. Гуревича, на наш погляд,
знаходиться
повсякденна
колективна
історична
свідомість, яка формується здебільшого стихійно і в ній
відбивається світосприйняття і світорозуміння широких
верств народу. Відповідно він має рацію, коли пише:
«…в суспільстві завжди існує не якийсь єдиний
«монолітний» час, а цілий спектр соціальних ритмів,
обумовлених закономірностями різноманітних процесів
і природою окремих людських колективів» [4, с.159].
Оскільки суспільні групи неоднакові і різні за своїм
соціальним статусом, соціальними ролями, поведінкою,
цінностями, поглядами, ідеями тощо, то у них і різне
відношення та інтерпретація історичного минулого і
сучасного держави через зріз історичної свідомості, а
також оцінка і переживання соціально-історичного часу
і тих явищ, процесів і подій, що відбувалися в минулому

та мають місце сьогодні. Звідси, регулювання соціальноісторичного часу, історичної свідомості, їх сприйняття
як реально існуючих фактів виступає засобом
соціального управління і контролю, впливовою
ідеологічною силою.
Таким чином, теоретизування історичної свідомості
складне та неоднозначне. Воно проходить під впливом
різноманітних соціальних, політичних, економічних,
культурних, наукових факторів і дискусій. Все це
потребує
глибокого
вивчення,
осмислення
й
усвідомлення, оскільки має безпосередній вплив на
світогляд і поведінку людей, які відбиваються у
повсякденному житті.
У процесі накопичення і розвитку гуманітарного
знання людство нагромадило широкий арсенал
різноманітних технологій. Особливе місце серед них
займають соціальні технології, що створюються з метою
перетворення суспільства, соціальних відносин і
зв’язків, політичних процесів, вивчення і удосконалення
регуляторів взаємодії різних соціальних спільнот і груп,
виявлення соціально-політичних механізмів осмислення
історичного минулого, удосконалення самої людини,
про що пише український соціолог М. Саппа [11].
Розрив між пам’яттю людей та історією, якої нас
навчали довгі роки величезний. Звідси необхідні
технології подолання так званої «полоси історії»
(проходження деякого часу, інколи досить довгого) для
«мінімізації негативних наслідків політики пам’яті
минулого і осмислення суспільством сучасних реалій»
[10, с.280-281]. Крім цього, соціальні технології
обов’язково мають передбачати і виявляти критерії
виміру показників рівня історичної свідомості та, які
прояви цього виміру можуть відбуватися у суспільстві
та державі. Як відзначалося вище, історична свідомість
носить колективний характер і проявляється у
сучасності через оцінку та інтерпретацію історичного
минулого різними соціальними групами, громадськими і
політичними
організаціями,
національними
товариствами, окремими людьми і суспільства загалом.
Наведемо найбільш суттєві, на наш погляд, критерії
виміру історичної свідомості, які проявляються у
суспільстві і, безумовно, мають вплив на оцінку та
інтерпретацію історичного минулого української нації і
держави у сучасності.

Таблиця 1. – Критерії виміру показників рівня історичної свідомості

1
1.

Критерії виміру показників
2
Ставлення
до
історичного
минулого.

Прояви виміру історичної свідомості
3
1. Традиційне ставлення до минулого на базі офіційної історії;
2. Ставлення
до
минулого
коли
долається
ієрархія
загальновизнаних символів минулого, так звана доба «демократичної
історії»;
3. Символічна боротьба за історичне минуле;
4. Накладання тенденцій «домінування історії» і «домінування
пам’яті» в суспільстві;
5. Регіональні відмінності історичної свідомості, різне ставлення і
оцінка історичного минулого у регіонах України.
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Продовження таблиці 1
1
2.
Інформованість
минулого.

2
щодо

історичного

3.

Ставлення
до
сучасних
соціокультурних проблем, що мають
зв’язок з історичним минулим.

4.

Фактори
свідомості.

виміру

історичної
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3
1. Інформація про історичне минуле через освіту і науку.
Вироблення наукової форми історичної свідомості;
2. Повсякденна інформація про явища, події, факти
історичного минулого через ЗМІ;
3. Вплив сім’ї, соціального середовища, близького оточення на
формування історичної свідомості;
4. Відсутність досвіду практичної діяльності, соціальних
умінь і навичок частини суспільства (особливо молоді) щодо
використання історичного минулого для сучасності.
1. Негативне емоційне сприйняття і ставлення окремих
людей до деяких важливих моментів соціально-історичного
минулого та його досвіду;
2. Песимістичні відгуки щодо власного і загальнонаціонального майбутнього;
3. Певне усвідомлення важливості вивчення історії своєї
держави і нації українським суспільством (тут також
проявляються регіональні ознаки).
1. Усвідомлення наявної історичної проблеми, що може
торкатися суб’єкта особисто;
2. Усвідомлення потреби в об’єктивній історичній
інформації щодо проблеми соціально-історичного минулого;
3. Усвідомлення
обмеження
або
загрози
знищення
української нації й державності;
4. Активна включеність у проблему ставлення до минулого,
практична діяльність з її вирішення;
5. Активне не сприйняття об’єктивної історичної
інформації деякими членами і соціальними групами українського
суспільства.

Висновки. Соціально-технологічне мислення, яке
остаточно сформувалося у другій половині ХХ століття,
новітні соціально-політичні теорії вимагають від
дослідників неординарних підходів до вивчення
історичного минулого
через призму сучасних
політичних і соціально-економічних реалій. Проблеми,
які сьогодні виявилися в Україні мають глибокі
соціально-історичні коріння, де знаходяться відповіді на
доленосні питання: неоднозначна оцінка історичного
минулого на Сході і Заході країни; різні соціальні,
політичні, культурні й національні цінності регіонів
України; неоднакове ставлення до відомих постатей
минулого; сучасне бачення шляхів виходу з кризи
українського суспільства різноманітними політичними
силами і громадськими організаціями тощо. Все це
призвело до того, що в українському суспільстві існує
декілька суспільств, а в українській нації декілька націй
зі своїми політичними поглядами, оцінками, діями,
свідомістю, пам’яттю, ставленням до історичного
минулого і т.д. У зв’язку з цим розгортається інтерес
науковців і політиків до розуміння, осмислення і виміру
історичної свідомості, яка має вплив на думки, погляди,
пам’ять окремої людини, соціальних груп, класів,
етносів, суспільства. Нелегкий процес «повернення до
пам’яті» українського суспільства, який передбачає
усвідомлення єдності української історії продовжується,
він має багато спірних моментів, різноманітних підходів
як науковців, так і політиків, але пріоритет залишається
один – державницький підхід до вирішення назрілих
проблем минулого і сучасного.
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The relevant issues of collective historical consciousness as a social fact are considered in the article. The complex process
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ПІДКОРЕННЯ КОМПАРТІЄЮ КОМСОМОЛУ
ХАРКІВЩИНИ В 20 РОКИ ХХ СТОРІЧЧЯ
Показано на архівних документах Харківського обласного архіву, що з самого початку становлення
комсомол став інструментом для підпорядкування молоді волі комуністичної партії. Партія керувала
комсомолом , надавала йому всебічну підтримку . Комсомол у свою чергу проводив політику партії серед
молоді та підтримував її у всіх сферах діяльності. Комсомол втрачав свою основу як самодіяльна,
самокерована організація. Усе більше усталювалися однаковість, централізація у всій діяльності спілки.
Втрачалася специфіка, комсомолу як молодіжної, за своїм духом, виховної організації. Комсомол ставав
одним з елементів тоталітарної системи.
Ключові слова: комсомол, комуністична партія, Харківщина, ценралізація, залежність.
Постановка
проблеми.
Важливим
явищем
політичної системи держави є вироблення політики
відносно молодого покоління .У будь-якому суспільстві
реалізується молодіжна політика, що у самостійному
виді є політикою суспільства, політикою держави,
політикою партій і інших політичних і інших інститутів
громадянського
суспільства.
Молодь
починає
відігравати все більш значну роль в суспільнополітичному житті. Але це не до кінця усвідомлюється
представниками української влади. В зв’язку з цим
постає проблема вдосконалення формування та
реалізації державної молодіжної політики.На данному
етапі розвитку громадянського суспільства в Україні
важливо, щоб організований молодіжний рух формував
активну складову громадянського суспільства з дієвими
механізмами
саморегуляції,
самоорганізації
та
контролю, що забезпечуватиме розвиток українських
демократичних інститутів. Молодіжні громадські
організації як форма прояву соціальної активності
молоді переживають разом з українською державою
складний період суспільно-політичних та економічних
перетворень.
Актуальність теми обумовлена необхідністю
перетворенням молодіжного руху в суттєвий чинник
реформування
суспільства,
розвитку
соціальних
процесів та соціальній демократії. Вітчизняний і
міжнародний досвід переконує, що прорив суспільства
до нової якості можливий лише тоді, коли до
трансформаційних процесів активно долучається
молодь. Важливим чинником молодіжного руху в
Україні є взаємодія його з політичними партіями.
Безперечно, що співпраця з молодіжними організаціями
є одним з найважливіших функцій діяльності кожної
партії. Стосунки між ними повинні будуватись на основі
взаємопорозуміння, співпраці, а також, що найбільш
важливо – автономності. На данний момент в Україні
вже відпрацьований механізм створення припартійних
молодіжних структур, що за своїми статутними
документами орієнтуються на ідеологічні засади партій.
Молодіжні організації налаштовані на реалізацію своїх
цілей разом із тими політичними партіями, які для них є
стратегічними партнерами. Але в сучасних умовах
молодіжні організації стають надто залежними від

політичних партій та не відповідають сучасним
демократичним вимогам. Проблема, на наш погляд,
криється в тому, що молодіжний рух за радянських часів
був монополізований комсомолом, яким керувала
комуністична партія. Тому молодіжний рух та політичні
партії України ще не позбулися наслідків тоталітарного
радянського минулого.
Виклад основного матеріалу. Проблемі яка
розглядається у даній статті у історіографії було
присвячено багато робіт. Сучасний рівень історичних
знань дає змогу стверджувати що дослідження
радянських істориків були обмежені партійними
постулатами, хоча фактичний бік цих досліджень має
певну цінність. Але з початку 90х років з`являються
роботи в яких з нових позицій показані взаємовідносини
партії та комсомолу [1-6]. Автори показують боротьбу
комсомолу за монополію у суспільно-політичному
просторі, та перетворення його в організацію повністю
залежну від комуністичної партії. Але необхідно мати на
увазі, що дана проблема не достатньо вивчена. Тому
подальшого дослідження потребують конкретні вияви
цих процесів та перетворень. Особливо цікаво дослідити
як це відбувалося у місцевих організаціях. Що й
обумовило вибір теми даної статті, яка написана на
матеріалах Харківського обласного архіву.
Взаємини між КСМУ й КП(б)У не були конкретно
визначені. На ІІІ з’їзд КСМУ в травні 1921 року, було
прийняте рішення згідно якому комсомол повинен
підпорядковуватись
політичному
контролю
та
керівництву з боку КП(б)У [7, с.312]. Але політичне
керівництво та контроль зводилось до того, як
указувалось у протоколах губз'їзду та пленумів
Харківського губернського комітету КСМУ, «партія
дивиться на комсомол як на свій відділ» [8, ф.10943,
оп.1, спр.2, арк.12.] А у зведенні Сумського повіткому
КСМУ Харківської губернії за 1920 рік указувалось:
«Робота ведеться виключно на підставі інструкцій
Губкому, що представляє собою дуже вузьке поле
діяльності» [8, ф.1, оп.1, спр.193, арк.810].
Партія керувала кадрами комсомолу, проводячи
своїми рішеннями призначення на відповідальні пости.
Височиненко,
секретар
Харківського
губкому
комсомолу, був призначений у губкомі партії [8, ф.1,
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оп.1, спр.1096, арк.69]. Від самого початку утворення
комсомолу, уважає дослідник М.С. Дорошко, без санкції
партійних інстанцій не могло відбутись призначення на
відповідну
посаду
будь-якого
комсомольського
керівника [9,с.228]. В Харківському губкомі партії
визначали штати комсомольських організацій. У
протоколі засідання бюро губкому від 10 січня 1922
року записано:«Про штати партійних організацій
губкомів КСМУ, повіткомів КСМУ: затвердити в
наступному вигляді ….Запропонувати оргвідділу в
дводенний термін закінчити вироблення штатів
повіткомів та райкомів КСМУ» [8, ф.1, оп1, спр.719,
арк.5]. А в протоколі засідання бюро губкому від
07.02.1922 року читаємо: «Про штати міськрайкомів
КСМУ: Затвердити» [8, ф.1, оп1, спр.719, арк.25]
Комсомольці навіть самі просили парткоми про
установлення штатів. В резолюції Харківського губкому
КСМУ на пленумі 31.07.1923 року постановили:
«клопотати перед губкомом партії про установлення
твердих штатів в комсомольських організаціях» [8,
ф.10943, оп.1, спр.10, арк.34].
Суттєве значення у взаємовідносинах партії та
комсомолу мала матеріальна підтримка з боку партійних
та залежних від неї державних органів. У протоколі № 4
засідання Харківського губкому партії від 19.10.1922
року записано:«Про кошторис на політосвітроботу
КСМ. Асигнувати з сум губполітпросвіти.» [8, ф.1, оп1,
спр.719, арк.124]. Або: «Про матеріальний стан
робітників КСМ Лебединського повіту. Прийняти міри
повіткому.» [8, ф.1, оп1, спр.719, арк.104]. Матеріальна
підтримка партії була дуже суттєвою, що від неї
залежало навіть існування комсомольських організацій.
У Протоколі №8 Петинського райкому указувалось: «В
зв’язку з недостатком грошей робота в районі
гальмується. Приходиться розпускати навіть деякі
підрайони. Постановили: Клопотати перед губ
парткомом про відпуск субсидій для відновлення
організацій.» [8, ф.10943, оп.1 ,спр.3, арк. 22].
Але вплив партії на комсомол в цей період більше
носив матеріальний характер, що не давало бажаного
результату.
В
огляді
діяльності
губернської
комсомольської організації в 1923 році указувалось, що
«зв'язок із партією не налагоджений. Ідейного
керівництва немає, усе зводиться тільки до отримання
матеріальної допомоги" [8, ф.10943, оп.1, спр.15, арк.46].
Партія намагається зростаючу кількісно організацію
поставити під більш систематичний контроль та
посилити свій вплив. ЦК партії націлював місцеві
партійні організації до більш тісного контакту з
комсомольськими організаціями. Якщо в першому
півріччі 1920 року губком обговорював питання КСМ 8
разів, то у другому 18 разів. У червні губком КПбУ
зобов’язав райкоми та повіткоми помінятися своїми
представниками з організаціями КСМ, направивши в
їхні лави всіх молодих комуністів до 23 років. Вони були
одночасно й комуністами й комсомольцями.[8, ф.10943,
оп1, спр.2, арк.2]. У результаті до кінця липня 1920 року
в Ізюмській комсомольській організації з 240 комсомольців 114 були комуністами ,у Богодухівській з 253 –
38 були комуністами.[10, с.222] У період із березня 1921

року по березень 1922 року на комсомольську роботу
було спрямовано 977 комуністів [ 11,с.7]
Але зростаюча присутність партії в комсомолі, ще не
давала бажаних результатів. Це було пов’язано з
недостатньою
досвідченістю
комсомольських
керівників, сама молодь гірше чим старше покоління
організовувалася та піддавалася дисципліні. В
протоколах губкому партії за 1924 рік читаємо: «Робота
керівництва губкомом КСМУ проходила не в
достатньому контакті і до кінця звітного періоду
розклеїлась.» [8, ф.1, оп.1, спр.1096, арк.69]. Тому
комсомольське керівництво само виступало за більш
тісний зв'язок із партією. У резолюції ІІ з'їзду
Харківського
губернського
КСМУ
указувалось:
пов'язати роботу парткомів та спілок, партії здійснювати
тиск на органи які мають відношення до роботи
комсомолу» [8, Ф10943.-Оп1.-Спр.2.- Арк.14]. У партії
розуміли що по мірі кількісного зростання, комсомол
стає більш дієвішим інструментом впливу на молодь. На
ІХ з'їзді КПбУ в грудні 1925 року відмічалося, що на
1 червня 1924 року кількість членів ЛКСМУ
нараховувалась в 107860 чоловік, а на 1 вересня 1925
року 263054 чоловік. І що «таке кількісне зростання
ЛКСМУ посилило вплив цієї організації на широкі маси
робітничо-селянської молоді та його участь в суспільно
політичному житті особливо села» [ 12, с.408]. Також на
з'їзді указувалось, що партія керує комсомолом як через
партійний актив так і безпосередньо через бюро
осередків, комсомольських організацій, уникаючи
втручання яке б понизило ініціативу комсомолу [12,
с.408]. Але практично, як показують документи,
комсомол не мав тієї самостійності й внутрішньої
демократії яка декларувалася. Якщо на початку
створення комсомолу втручання партії в його справи
могло бути виправдано недостатньою досвідченою та
організованістю молоді, то в подальшому це не мало
виправдання. КПбУ керувала комсомолом не ідейно, а
безпосередньо втручалася в його поточну роботу. У
протоколі №16 засідання бюро губкому комсомолу
читаємо:«План роботи на селі: у зв’язку з постановою
губпарткому раніше намічений план змінити, а саме.…»
(дається перелік змін) [8, ф.10943, оп.1, спр.3, арк.30]. У
протоколі №7 губкому партії від 7.05.1925 року
дозволяється скликання губернської конференції КСМУ
на 16 травня, та надається порядок денний та доповідачі
[8, ф.1, оп.1, спр.1140, арк.86]. Губком партії вирішує
коли надати відпустку Височиненко. [8, ф.1, оп.1
спр.1140, арк. 247]. Парткоми навіть затверджували план
проведення свят. У протоколі №37 засідання бюро
губкому партії від 21.08.1922 року читаємо:«План
проведення свят наданий губкомом КСМУ затвердити»
[8, ф.1, оп.1, спр.719. арк.104.зв.] Також у протоколі
засідання бюро Харківського губкому компартії від
22.12.1922 року записано:«Питання КСМ. Про
комсомольський Новий рік. 1.Організувати зустріч
Нового року під гаслом: «Робоча молодь проти
фашизму» Вишукати кошти для проведення карнавалу
[8, ф.1, оп.1, спр. 719, арк.143].
Втручання партії в справи комсомолу приводить до
того, що він копіює організаційні принципи побудови
партії.У комсомолі насаджується жорстка централізація.
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У резолюції ІІ з'їзду КСМУ відмічалось: «Спілка
перебуває в такому становищі коли найсуворіший
централізм, найсуворіша дисципліна,є абсолютно
необхідна. Усі рішення вищої інстанції абсолютно
обов’язкові для нижчої. Кожна постанова повинна бути
перш за все виконана і лише після того допустимі скарги
відповідному спілчанському центрові» [13, с.25]
«Головною передумовою плідної роботи організації
молоді ,зазначав один з керівників комсомолу того часу
Л. Шацкін, є залізний централізм та дисципліна" [14,
1921р. 25 июня]. Керівник Харківського комсомолу
Малкін також виступав за беззаперечне підкорення
рішенням керівних органів [8, ф.10943, оп1, спр.2,
арк.20]. В результаті низові організації не мали
самостійності. Рішення загальних зборів керівними
організаціями не беруться до уваги. Так загальні збори
комсомольців Міського району виступили проти
звільнення губкомом комсомолу одного зі своїх
керівників комсомольця Тодера, та вирішили оскаржити
дії губкому в ЦК КСМУ. Губком постановив, що:
«міська організація йде до занепаду за відсутністю
дисципліни тому її потрібно переорганізувати, протокол
зборів анулювати, Тодера виключити з організації без
права вступу, опублікувати в пресі, та довести до
партійних та радянських організацій». [8, ф.1, оп1,
спр.193, арк.50]. Бюро губкому комсомолу могло навіть
розпустити цілу районну комсомольську організацію. У
протоколі № 4 від 22.04 1920 року читаємо: «Присутні:
Касьянов, Санжаревський, Томах. Про Журавлівській
райком. Через невитриманість та неорганізованість
Журавлівського
райкому
постановили:
райком
розпустити та призначити оргбюро для організації знову
цього райкому. Склад оргбюро Куколь, Малишев,
Томах» [8, ф.10943, 1,спр3, арк.18.] В серпні 1920 року
Гутнянська
організація
була
розпущена
та
реорганізована Губкомом КСМУ через «наплив
міщанства» [8, ф.10943, оп1, спр.2, арк.8].
Також в комсомолі як і в партії замість виборів
проводять призначенство на посади. У протоколі
засідання губкому КСМУ від 7.04.1920 року написано:
«Вибори Оргбюро: Постановили виділити оргбюро з
трьох товаришів, а саме Марков, Богданов, Касьянов» [8,
ф.10943, оп1, спр3, арк.15]. В низових організаціях
також комсомольці не обирали своїх секретарів. Їх
«перекидали» з однієї організації в іншу. Казали, що
масове «перекидання» секретарів осередків приводить
до дезорганізації роботи. Цей процес намагались
обмежити тільки, якщо в осередку не було свого
секретаря [8, ф.10943, оп1, спр.15, арк.11]. Але, як
показують архівні матеріали, призначенство в комсомолі
було постійною практикою. Керівництво комсомолу
навіть само себе призначало на посади .У протоколі №
21 Засідання оргбюро губкому комсомолу за 1920 рік
читаємо: «Присутні:Касьянов, Кривець, Санжаревський.
Про штат співробітників губкому: члени губкому
Касьянов,
Кривець,
Санжаревський,
Короткий,
Щербак» [8, ф.10943, оп1, спр3, арк.40].
Партія, безпосередньо втручаючись у справи
комсомолу, не могла не використовувати його в боротьбі
проти опозиції. Тому комсомол із початку свого
створення приймає участь у боротьбі з усіма ухилами. У
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виписці із протоколу засідання міськпленуму 19.09.1920
року указувалось:«В зв’язку з виникненням махаєвськи–
шовіністичним ухилом усім членам вести боротьбу з
ним» [8, ф.10943, оп.1, спр.2. арк.1]. З кінця 20-х років,
весь комсомол мобілізовувався на боротьбу із правою й
лівою «небезпекою». На це орієнтував комсомольські
організації Центральний Комітет ВЛКСМ, а його,
відповідно, ЦК ВКП(б).У боротьбу були включені і
комсомольці Харківщини. У протоколі № 17 засідання
бюро Харківського округового партійного комітету від
5.03.1929 року читаємо: «Про скликання пленумів
райкомів ЛКСМУ. На пленумах поставити доповіді по
дальшому завданням боротьби з ухилами» [8, ф.5, оп.1,
спр.49, арк.105]. Пленум ЦК КПбУ в листопаді 1929
року відмітив разом із партією та під її керівництвом
комсомол дав відсіч троцькізму [12, с.671].
Комсомол як організація тоталітарного типу
намагався монополізувати вплив на молодь. Тому він
при підтримці партії веде боротьбу з іншими юнацькими
організаціями. Необхідно підкреслити, що в цій боротьбі
комсомол, спираючись на могутній партійно-державний
апарат, не гребував ніякими засобами. Керівництво
КСМУ неодноразово зверталось до органів державної
влади та партійних комітетів із проханням ліквідувати
некомсомольські молодіжні організації чи припинити
фінансування їхньої діяльності. [8, ф.10943, оп.1, спр.3,
арк.3], [8, ф.10943, оп.1, спр.131, арк.3]. Спеціальний
орган для боротьби з «антирадянськими молодіжними
організаціями» активно діяв також в ДПУ УСРР.
Внаслідок «плідного співробітництва» КСМУ та ДПУ
сотні членів інших молодіжних об’єднань були
репресовані [15, с.30].
У результаті систематичних репресій, що не
припинялись до середини 1925 року на всій території
України не залишилось жодної некомсомольської
організації молоді, ні навіть групи. В умовах
тоталітарного режиму всі незалежні від партії
об'єднання були приречені. Право на існування мав
тільки комсомол, як складова частина існуючого
режиму.
На
думку
М. Безотосного
зникнення
небільшовицьких молодіжних об'єднань, які спиралися
на значні верстви молоді відбулося не в наслідок
об’єктивних закономірностей їхнього внутрішнього
розвитку, а стали результатом цілеспрямованої політики
більшовицького режиму [16, с.105].
Висновки. Таким чином, архівні документи
переконливо показують, що компартія керувала кадрами
комсомолу, проводячи своїми рішеннями призначення
на відповідальні пости та визначали штати комсомолу.
Комсомол залежав від матеріальної підтримки партії. У
комсомолі насаджується жорстка централізація. В
результаті низові організації не мали самостійності.
Комсомольські
працівники
не
почували
своєї
відповідальності перед членами ВЛКСМ і більше того перед виборними органами. Комітети комсомолу, були
над комсомольцями, а не в їхньому підпорядкуванні.
Комсомол втрачав свою основу як самодіяльна,
самокерована організація. Усе більше усталювалися
однаковість, централізація у всій діяльності спілки.
Втрачалася специфіка, особливості комсомолу як
молодіжної, за своїм духом виховної організації.
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11. Кампания закрепления результатов проверки и
Комсомол сам не може проявляти ініціативу, а повинен
сближения с партией. – Харьков: ЦК КП(б)У. – 1922 р.
лише виконувати волю комуністичної партії. Сфера
12. КПУ в резолюциях и решениях съездов, конференций и
комсомольського життя втискувалася у форми роботи,
пленумов ЦК.Т.І.1918-1941.Издательство Политической
які були спрямовані лише на проведення партійних
литературы Украины .К.1976.
вказівок, та не відповідала розвитку потреб молоді.
13. ЛКСМ України в рішеннях з’їздів та конференцій 1919Партія вважала комсомол інструментом, знаряддям для
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GAINING POSSESSION OF THE YOUNG COMMUNIST LEAGUE IN KHARKIV REGION BY THE
COMMUNIST PARTY IN THE 20TH OF THE ХХ CENTURY
The documents in Kharkiv regional archive state that since the first days of its existence the Young Communist League
became an instrument to bring the youth under the Communist Party control. The party ruled the Young Communist League,
gave wide support to it. The Young Communist League, in its turn, carried out the Party’s policy among the young people and
supported the Party in all its activities. The Young Communist League lost its identity and was not any longer a self-regulatory
and self-governed organization. The uniformity and centralization became more and more stable as to the activity of the
League. The Young Communist League lost its specificity bearing the spirit of the young and being educational as to its
function. The Young Communist League became an element of the totalitarian system.
Key words: Young Communist League, Kharkiv region, Communist Party, control.
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